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Η Αυστραλία σήμερα 
Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για τον πολιτισμό της Αυστραλίας, τους νεωτεριστές και την εθνική ταυτότητα. H Αυστραλία είναι 
δυναμικός επιχειρηματικός και εμπορικός εταίρος και σεβαστός πολίτης του κόσμου. Οι Αυστραλοί εκτιμούν τη συμβολή των νέων 
μεταναστών στη συνεχή ανάπτυξη και ανανέωση της χώρας. 

Η γη 
Η Αυστραλία είναι μια από τις αρχαιότερες εδαφικές μάζες της γης. Είναι η έκτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο και το 
μεγαλύτερο νησιωτικό κράτος. Είναι επίσης η πιο επίπεδη και ξηρότερη κατοικημένη μάζα εδάφους. Μεγάλο μέρος της Αυστραλίας έχει 
φτωχό έδαφος και χαμηλές βροχοπτώσεις, πράγμα που καθιστά δύσκολη την καλλιέργεια της γης. Οι ξηρές περιοχές της ενδοχώρας 
ονομάζονται «ενδοχώρα» (the outback), είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένες και το περιβάλλον τους είναι εχθρικό. Στην Αυστραλία το νερό 
είναι άκρως πολύτιμος πόρος. 

Επειδή η Αυστραλία είναι τόσο μεγάλη χώρα, έχει περιοχές με αρκετές κλιματικές διαφορές. Υπάρχουν τροπικές περιοχές στο βόρειο 
τμήμα της Αυστραλίας και έρημοι στο κέντρο. Στον νότο οι θερμοκρασίες μπορούν να παρουσιάσουν πολλές διακυμάνσεις καθώς τους 
ψυχρούς χειμώνες με χιονοπτώσεις στα ορεινά διαδέχονται οι καύσωνες το καλοκαίρι. 

Εκτός από τις έξι πολιτείες και τις δύο ηπειρωτικές επικράτειες, υπό τη διαχείριση της Αυστραλιανής Κυβέρνησης βρίσκονται διαχειρίζεται 
και οι εξής επικράτειες: 

• Νήσοι Άσμορ και Καρτιέ 

• Νήσος των Χριστουγέννων 

• Νήσοι Κόκος (Κίλινγκ) 

• Επικράτεια του Τζέρβις Μπέι 

• Νήσοι της Θάλασσας των Κοραλλιών 

• Νήσοι Heard Island και McDonald Islands στην Αυστραλιανή Επικράτεια Ανταρκτικής 

• Νήσος Νόρφολκ 

Περιοχές παγκόσμιας 
κληρονομιάς 
Οι παρακάτω τόποι της Αυστραλίας είναι καταχωρισμένοι στον 
Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Εκπαιδευτικής, 
Επιστημονικής και Επιμορφωτικής Οργάνωσης των Ηνωμένων 
Εθνών (UNESCO). 

Πολιτιστικοί 
• Τόποι Αυστραλιανών Καταδίκων 

• Πολιτιστικό τοπίο Budj Bim 

• Βασιλικό Εκθεσιακό Κτήριο και Κήποι Κάρλτον στη Μελβούρνη 
Μέγαρο Όπερας Σίδνεϊ • Όπερα του Σίδνεϊ. 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυσικοί 
• Αυστραλιανές Περιοχές Απολιθωμάτων Θηλαστικών στη Νότια 

Αυστραλία και στο Κουίνσλαντ (Riversleigh/Naracoote) 

• Νήσος Φρέιζερ 

• Τροπικά Δάση Gondwana στην Αυστραλία 

• Great Barrier Reef 

• Greater Blue Mountains Area 

• Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ 

• Νησιωτικό Σύμπλεγμα Lord Howe 

• Νήσος Macquarie 

• Ακτή Ningaloo 

• Εθνικό Πάρκο Purmululu 

• Κόλπος Shark Bay στη Δυτική Αυστραλία 

• Βροχερές Τροπικές Ζώνες του Κουίνσλαντ 

Μεικτοί 
• Εθνικό Πάρκο Kakadu 

• Άγρια Φύση στην Τασμανία 

• Εθνικό Πάρκο Uluru-Kata Tjuta στη Βόρεια Επικράτεια 

• Περιοχή Λιμνών Willandra. 

Πέρα από τη δυτική εικονογραφία και τα φυσικά θαύματα που 
παρατίθενται πιο πάνω, σε όλη τη χώρα υπάρχουν χιλιάδες ιεροί τόποι που είναι σημαντικοί για τους Αβορίγινες και τους Νησιώτες των 
Στενών Τόρες. Αυτοί οι τόποι αποτελούν σημαντικό τμήμα του πολιτιστικού ιστού της Αυστραλίας και είναι σημαντικοί για όλους τους 
Αυστραλούς. Οι ιεροί τόποι συνήθως συνδέονται με ιστορίες προγόνων και τον ρόλο τους στη δημιουργία του απέραντου τοπίου με την 
ενσωμάτωση πολιτιστικών αξιών, συγγενικών σχέσεων και κοινωνικού συστήματος. 

Μια απέραντη χώρα 
Οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες έχουν μια ιδιαίτερη 
σχέση με τη γη. Πάντα θεωρούσαν πολύτιμη την επαφή με τους 
γείτονές τους και διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να συναντηθούν. 
Οι διαδρομές που περιγράφονται στα τραγούδια (song-line) των 
Αβορίγινων και των Νησιωτών των Στενών Τόρες είναι ιστορίες που 
συνδέουν τον παραδοσιακό νόμο, την ιστορία και τον πολιτισμό με 
τη γεωγραφία και εκτείνονται σε διαφορετικές πολιτιστικές και 
γλωσσικές ομάδες σε όλη την Αυστραλία. Έχουν διατηρηθεί και 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια. 

Σε πολλά μέρη της Αυστραλίας, οι άνθρωποι έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες, π.χ. σχολεία, υπηρεσίες υγείας και 
καταστήματα, τις οποίες οι υπόλοιποι Αυστραλοί θεωρούν 
δεδομένες. Συνεργαζόμαστε για να στηρίζουμε τους ανθρώπους που 
ζουν σε απομακρυσμένες κοινότητες. Σπουδαίοι Αυστραλοί έχουν 
βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων λόγω της απόστασης 
μέσω της εφευρετικότητας και της καινοτομίας της. 

Σχηματισμός βράχου σε σχήμα κύματος στη βάση του Ayers Rock 
στο Εθνικό Πάρκο Uluru-Kata Tjuta 

Άγρια Φύση στην Τασμανία 
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Ασύρματος με πετάλια 
Το 1929 ο Alfred Traegar από την Αδελαΐδα σχεδίασε τον πρώτο 
ασύρματο με πετάλια. Οι χρήστες μπορούσαν να κρατήσουν σε 
λειτουργία έναν αμφίδρομο ασύρματο πατώντας τα πετάλια με 
τα πόδια τους. Μοναχικά αγροτικά σπίτια, απομακρυσμένοι 
σταθμοί ιεραποστολών και κοινότητες Αβορίγινων και 
Νησιωτών των Στενών Τόρες ωφελήθηκαν από την εφεύρεση 
αυτή. Ο ασύρματος με πετάλια βοήθησε να καθιερωθούν δύο 
μεγάλοι αυστραλιανοί θεσμοί, η Βασιλική Υπηρεσία Ιπταμένου 
Γιατρού (Royal Flying Doctor Service) και το Σχολείο του Αέρα 
(School of the Air). 

Βασιλική Υπηρεσία 
Ιπτάμενου Γιατρού 
(Royal Flying Doctor Service) 
Ο αιδεσιμότατος John Flynn έζησε και συνεργάστηκε με 
ανθρώπους σε απομακρυσμένες κοινότητες. Η ιδέα του ήταν να 
φέρνει τους γιατρούς στους ασθενείς της ενδοχώρας όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. Για να μπορέσει να υλοποιήσει το σχέδιό 
του, έλαβε βοήθεια από την κυβέρνηση, την αεροπορική 
εταιρία Qantas και φιλανθρωπικές δωρεές. Η Royal Flying 
Doctor Service άρχισε να λειτουργεί το 1928, αλλά υπήρχαν 
ακόμη άνθρωποι σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν 
μπορούσαν να καλέσουν την υπηρεσία. Με την έναρξη χρήσης 
του ασύρματου με πετάλια διασφαλίστηκε ότι όσοι ζούσαν σε 
πιο απομονωμένες κοινότητες θα είχαν τη δυνατότητα να 
καλέσουν γιατρό το συντομότερο δυνατό. 

Σχολείο του Αέρα 
(The School of the Air) 
Μέχρι τη δεκαετία του 1950 τα παιδιά που ζούσαν σε 
απομακρυσμένες περιοχές έπρεπε να φοιτούν σε οικοτροφεία 
ή να ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους μέσω του ταχυδρομείου 
(όπως φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα). Η Adelaide Miethke, 
Αντιπρόεδρος της Βασιλικής Υπηρεσίας Ιπτάμενου Γιατρού στη 
Νότια Αυστραλία, κατάλαβε ότι η ραδιοφωνική επικοινωνία της 
Υπηρεσίας Ιπτάμενου Γιατρού θα μπορούσε επίσης να 
βοηθήσει τα παιδιά στο σπίτι να μιλάνε με τους δασκάλους 
τους. Η υπηρεσία Alice Springs άρχισε να μεταδίδει αμφίδρομα 
μαθήματα με ασύρματο το 1948. Η υπηρεσία School of the Air 
ιδρύθηκε επισήμως μερικά χρόνια αργότερα. Η εμπειρία της 
Αυστραλίας έχει βοηθήσει πολλές άλλες χώρες να 
δημιουργήσουν δικά τους παρόμοια προγράμματα. 

Ο παλιός ασύρματος με πετάλια αντικαταστάθηκε από 
ραδιοδέκτες υψηλής συχνότητας και τώρα πια έχει 
αντικατασταθεί από το Ίντερνετ. Οι υπηρεσίες Royal Flying 
Doctor Service της Αυστραλίας και School of the Air 
εξακολουθούν να εξυπηρετούν και να ωφελούν τους ανθρώπους 
που ζουν σε απομακρυσμένες κοινότητες της Αυστραλίας. 
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Ταυτότητα της Αυστραλίας 
Η ταυτότητα της Αυστραλίας έχει διαμορφωθεί από πολλούς παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται η κληρονομιά και οι 
πολιτισμοί των αυτοχθόνων μας, τα βρετανικά θεμέλιά μας, η ποικιλομορφία των λαών μας, η ιστορία μας, οι αξίες που μας καθοδηγούν 
στην καθημερινή μας ζωή, ο τρόπος ζωής μας και οι Αυστραλοί που θαυμάζουμε. 

Το Κεφάλαιο 6 – Η αυστραλιανή μας ιστορία πραγματεύεται την ιστορία μας. Επισημαίνει θέματα που αφορούν το αποικιακό παρελθόν της 
Αυστραλίας και τις πρόσφατες και τις σημερινές συνθήκες για τους λαούς των Αβορίγινων και των Νησιωτών των Στενών Τόρες. Η ιστορία 
περιλαμβάνει επίσης τις προελεύσεις και τη φύση της ποικιλόμορφης και πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Αυστραλίας και τις προκλήσεις, 
π.χ. τους πολέμους, που έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μαζί ως έθνος. 

Το υπόλοιπο μέρος αυτού του κεφαλαίου πραγματεύεται μερικούς από τους τρόπους ζωής που ακολουθούμε και τους ανθρώπους 
που θαυμάζουμε. 

Αθλητισμός και ψυχαγωγία 
Πολλοί Αυστραλοί αγαπούν τον αθλητισμό και οι Αυστραλοί αθλητές έχουν πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο. 

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, ο αθλητισμός έχει και χαρακτηρίσει και ενώσει τον αυστραλιανό λαό. Από την πρώτη περίοδο της 
εποίκισης, ο αθλητισμός παρείχε μια διαφυγή από τις πραγματικότητες της σκληρής διαβίωσης. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του πολέμου, 
στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων Αυστραλίας οργάνωναν αθλητικούς αγώνες για να τους βοηθήσει να ξεχάσουν το άγχος του πεδίου 
των μαχών. 

Ο αθλητισμός παρέχει επίσης ένα κοινό σημείο που επιτρέπει τόσο στους παίκτες όσο και στους θεατές να αισθάνονται ότι συμμετέχουν 
και να αποτελούν μέρος σε κάτι που είναι σημαντικό για την αυστραλιανή κοινωνία. Οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες και οι 
μετανάστες της Αυστραλίας είναι μεταξύ των πιο επιτυχημένων αθλητών της χώρας. 

Πολλοί Αυστραλοί συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα, π.χ. κρίκετ, μπάσκετ, νέτμπολ και χόκεϊ. Οι ποδοσφαιρικοί κώδικες του 
ποδοσφαίρου, του ράγκμπι λιγκ, του ράγκμπι γιούνιον και του αποκλειστικά αυστραλιανού αθλήματος του αυστραλιανού ποδοσφαίρου 
(αυστραλιανοί κανόνες (Aussie Rules)) είναι πολύ δημοφιλή αθλήματα στην Αυστραλία τα οποία μπορείτε να παίξετε και να 
παρακολουθήσετε. Η κολύμβηση, το τένις, ο στίβος, το γκολφ, η ποδηλασία, η πεζοπορία στη φύση, το σέρφινγκ και το σκι είναι επίσης 
δημοφιλείς ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Η Αυστραλία είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για τη διεθνή επιτυχία της στο παιχνίδι του κρίκετ. Οι αυστραλιανές και οι αγγλικές ομάδες κρίκετ 
είναι ισχυροί αντίπαλοι από τα τέλη του 19ου αιώνα. 

Το Κύπελλο της Μελβούρνης (Melbourne Cup), «ο αγώνας που σταματά το έθνος», είναι μία από τις μεγαλύτερες ιπποδρομίες στον 
κόσμο. Η πρώτη ιπποδρομία για το Κύπελλο Μελβούρνης έγινε το 1861.Η πρώτη Τρίτη του Νοεμβρίου, Ημέρα του Κυπέλλου 
Μελβούρνης, είναι επίσημη αργία στη Βικτώρια από το 1877. Το Κύπελλο της Μελβούρνης πραγματοποιείται την πρώτη Τρίτη του 
Νοεμβρίου και είναι αργία στη Βικτώρια από το 1877. 

Sir Donald Bradman (1908-2001) 
Ο Sir Donald Bradman, ο σπουδαιότερος παίκτης κρίκετ όλων 
των εποχών, είναι ένας θρύλος για τον αυστραλιανό αθλητισμό. 
Μεγάλωσε στο Bowral στη Νέα Νότια Ουαλία και έπαιξε το 
πρώτο του παιχνίδι κρίκετ για την αυστραλιανή ομάδα το 1928. 

Ήταν εντυπωσιακά γοργοπόδαρος. Στον πρώτο του γύρο στην 
Αγγλία το 1930, έσπασε σχεδόν όλα τα ρεκόρ κρίκετ. Σε ηλικία 
21 ετών ήταν ήδη ένας θρύλος για την Αυστραλία. Στο τελευταίο 
του τουρνουά το 1948 η ομάδα του έγινε γνωστή ως «οι 
Ανίκητοι» (The Invincibles) επειδή δεν έχασαν κανένα παιχνίδι 
τους εναντίον της Αγγλίας. 
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Οι τέχνες 
Η Αυστραλία έχει μια ζωντανή σκηνή τεχνών που περιλαμβάνει τις πολιτιστικές παραδόσεις των λαών των Αβορίγινων και των Νησιωτών των 
Στενών Τόρες της χώρας. Αυστραλοί εικαστικοί και ερμηνευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται όσοι ασχολούνται με τον κινηματογράφο, 
την τέχνη, το θέατρο, τη μουσική και τον χορό, είναι ευρέως αναγνωρισμένοι τόσο στην Αυστραλία όσο και στο εξωτερικό. 

Λογοτεχνία 
Η Αυστραλία έχει μια ισχυρή παράδοση στη λογοτεχνία. Αυτό άρχισε με τις αφηγήσεις των λαών των Αβορίγινων και των Νησιωτών των 
Στενών Τόρες και συνεχίστηκε με τις προφορικές ιστορίες των κατάδικων που έφτασαν στα τέλη του 18ου αιώνα. 

Ένα μεγάλο μέρος των πρώτων λογοτεχνημάτων της Αυστραλίας είναι για την άγρια φύση και τις δυσκολίες της ζωής σ’ ένα τέτοιο 
σκληρό περιβάλλον. Συγγραφείς όπως ο Henry Lawson και ο Miles Franklin έγραψαν ποιήματα και ιστορίες για την άγρια φύση και για τον 
αυστραλιανό τρόπο ζωής. 

Ο Αυστραλός μυθιστοριογράφος, Patrick White, έλαβε Βραβείο Νόμπελ στη Λογοτεχνία το 1973. Άλλοι δημοφιλείς Αυστραλοί 
συγγραφείς είναι οι Peter Carey, Colleen McCullough, Sally Morgan, Tim Winton, Tom Keneally και Bryce Courtenay. 

Judith Wright (1915-2000) 
Η Judith Wright ήταν μια σπουδαία ποιήτρια, περιβαλλοντολόγος 
και υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των λαών των Αβορίγινων. 
Εξέφρασε την αγάπη της για την Αυστραλία και το λαό της στην 
ποίησή της. Της απονεμήθηκαν πολλά βραβεία, στα οποία 
περιλαμβάνονται το Βραβείο της Εγκυκλοπαίδειας Μπριτάνικα για 
τη λογοτεχνία και το Χρυσό Μετάλλιο της Βασίλισσας για την 
Ποίηση. Ήταν επίσης μέλος της Αυστραλιανής Επιτροπής 
Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Επιτροπής της Συνθήκης 
για τους Αβορίγινες. 

Η Judith Wright τιμάται για τις ποιητικές της δεξιότητες και για την 
ώθηση που έδωσε στην αυστραλιανή λογοτεχνία και στην 
κοινωνική και περιβαλλοντική μεταρρύθμιση. 

Θέατρο και κινηματογράφος 
Τα θεατρικά έργα, οι ταινίες και οι κινηματογραφιστές της Αυστραλίας τυγχάνουν αναγνώρισης στην Αυστραλία και στο εξωτερικό. 
Αυστραλοί ηθοποιοί όπως οι Cate Blanchett, Geofrey Rush, Nicole Kidman and Hugh Jackson και κινηματογραφιστές όπως οι Peter Weir 
και Baz Luhrmann έχουν κερδίσει πολλές διεθνείς διακρίσεις για τις άριστες επιδόσεις τους στον κινηματογράφο. 

Εικαστικές τέχνες 
Τα πιο αναγνωρισμένα αυστραλιανά έργα εικαστικών τεχνών είναι τα διάσημα έργα ζωγραφικής των αυτοχθόνων και οι σκηνές από την 
άγρια φύση του 19ου αιώνα ζωγράφων όπως οι Tom Roberts, Frederick McCubbin και Arthur Streeton. Στα μέσα του 20ού αιώνα, οι 
ζωγράφοι Russell Drysdale και Sidney Nolan απεικόνισαν την τραχύτητα της ενδοχώρας με τολμηρό χρώμα. Πιο πρόσφατα, ο Brett 
Whiteley κέρδισε διεθνή αναγνώριση για το μοναδικό και ζωντανό ύφος του. Έργα τέχνης των αυτοχθόνων, στους οποίους 
περιλαμβάνονται οι καλλιτέχνες Albert Namatjira, Emily Kame Kngwarreye, Gloria Petyarre, Rover Thomas και Cliford Possum Tjapaltjarri 
έχουν όλο και περισσότερη ζήτηση στην Αυστραλία και στο εξωτερικό. 

Αυστραλιανή Υπηκοότητα: Ο κοινός δεσμός μας 53 



        

 

   

  

 
 

Μουσική και χορός 
Ο πιο άμεσα αναγνωρισμένος αυστραλιανός ήχος μουσικής είναι αυτός του ντιτζεριντού (didgeridoo), του αρχαίου οργάνου των Αβορίγινων. 

Οι Αυστραλοί έχουν αγκαλιάσει και έχουν πετύχει σε όλους τους τομείς της μουσικής και αναγνωρίζονται διεθνώς για τις συνεισφορές 
τους στην κλασσική μουσική, μουσική κάντρυ και ροκ. 

Στους πολύ γνωστούς Αυστραλούς μουσικούς περιλαμβάνονται οι Kylie Minogue, Jimmy Barnes, Paul Kelly, Olivia Newton-John, John 
Farnham, Nick Cave και οι αυτόχθονες καλλιτέχνες Archie Roach, Gurrumul και Jessica Mauboy. Αυστραλιανά συγκροτήματα όπως τα AC/ 
DC και INXS έχουν κερδίσει οπαδούς σε όλη την υφήλιο. 

Ο αυστραλιανός χορός έχει ακμάσει λόγω των προσπαθειών μεγάλων χορευτών και χορογράφων όπως οι Sir Robert Helpmann, Meryl 
Tankard, Stephen Page και Li Cunxin. Η Bangarra είναι μια εταιρεία χορού των Αβορίγινων και των Νησιωτών των Στενών Τόρες, ευρέως 
αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο και σε όλο τον κόσμο για το ιδιαίτερο στιλ της στον χορό, στα ηχοτοπία, στη μουσική και στη σχεδίαση. 

Επιστημονικά επιτεύγματα και εφευρέσεις 
Οι Αυστραλοί έχουν ένα μεγάλο ρεκόρ επιστημονικών επιτευγμάτων στους τομείς της ιατρικής, της τεχνολογίας, της γεωργίας, της 
εξόρυξης μεταλλευμάτων και της βιομηχανίας. 

Ορισμένοι Αυστραλοί έχουν βραβευτεί με Βραβείο Νόμπελ για επιστημονικές και ιατρικές ανακαλύψεις. 

Τα άτομα που πέτυχαν επιστημονικά επιτεύγματα έχουν λάβει επίσης Βραβεία Αυστραλού της Χρονιάς. Το 2005, το βραβείο έλαβε η 
Καθηγητής Fiona Wood (Professor Fiona Wood), η οποία ανέπτυξε την επιδερμίδα με σπρέι για θύματα εγκαυμάτων. Το 2006, το βραβείο 
έλαβε ο καθηγητής Ian Frazer, ο οποίος ανέπτυξε το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το 2007, ο Καθηγητής Tim Flannery 
(Professor Tim Flannery), ένας κορυφαίος επιστήμονας περιβάλλοντος, έλαβε το βραβείο. 

Τόσο η Καθηγητής Wood (Professor Wood) όσο και ο Καθηγητής Frazer (Professor Frazer) μετανάστευσαν στην Αυστραλία από τη Μεγάλη 
Βρετανία. Ο συν-εφευρέτης του καθηγητή Frazer (Professor Frazer) ήταν ο αποθανών Dr Jian Zhou, που μετανάστευσε από την Κίνα και 
έγινε επίσης Αυστραλός υπήκοος. 

Dr Fiona Wood AM 
(γεννημένη το 1958) 
Η Dr Wood είναι μια από τους πιο καινοτόμους και 
αναγνωρισμένους χειρουργούς και ερευνητές της 
Αυστραλίας. Πρόκειται για μια υψηλής εξειδίκευσης 
πλαστική χειρουργό αναδόμησης και κορυφαία στον 
κόσμο ειδική στα εγκαύματα, που έχει πρωτοπορήσει στην 
έρευνα και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της 
ιατρικής αντιμετώπισης εγκαυμάτων. 

Λόγω του έργου της για την ανακούφιση των θυμάτων κατά 
τους βομβαρδισμούς στο Μπαλί το 2002, η Dr Wood 
αναγορεύτηκε μέλος του Τάγματος της Αυστραλίας το 
2003. Η συμβολή της στην αντιμετώπιση των εγκαυμάτων 
αναγνωρίστηκε όταν ανακηρύχτηκε Αυστραλός Πολίτης 
της Χρονιάς το 2005. 
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Καθηγητής Fred Hollows (1929-1993) 
Ο καθηγητής Fred Hollows ήταν ένας παθιασμένος 
οφθαλμολόγος (οφθαλμίατρος) ο οποίος βοήθησε στην 
αποκατάσταση της όρασης άνω του ενός εκατομμυρίου 
ανθρώπων στην Αυστραλία και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ο 
Fred Hollows γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία. Το 1965, ήρθε 
στην Αυστραλία και αργότερα έγινε επικεφαλής 
οφθαλμολογικού τμήματος σε ένα νοσοκομείο του Σίδνεϊ. 

Πίστευε βαθιά στην ισότητα όλων των ανθρώπων και 
βοήθησε να ιδρυθεί η πρώτη Ιατρική Υπηρεσία για 
Αβορίγινες. Τώρα πια υπάρχουν πολλές τέτοιες υπηρεσίες σε 
όλη την Αυστραλία. 

Στα 1980, ο Fred Hollows ταξίδευε σε όλο τον κόσμο για να 
βοηθήσει να γίνουν προγράμματα υγείας ματιών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Τον Απρίλιο του 1989 έγινε 
Αυστραλός υπήκοος. 

Η εξαιρετική δουλειά του καθηγητή Hollows συνεχίζεται 
μέσω του Ιδρύματος Fred Hollows. 
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Αυστραλός της Χρονιάς 
Από το 1960, με τα Βραβεία για τον Αυστραλό της Χρονιάς τιμώνται τα επιτεύγματα και η συμβολή κορυφαίων Αυστραλών. Οποιοσδήποτε 
μπορεί να ορίσει κάποιον Αυστραλό από οποιοδήποτε κοινωνικό υπόβαθρο για το βραβείο. 

Αυστραλοί της Χρονιάς είναι άνθρωποι που υπερέχουν στην εργασία τους και έχουν υπηρετήσει το έθνος. Μας εμπνέουν και μας 
προκαλούν να συμβάλλουμε κι εμείς στη δημιουργία μιας καλύτερης Αυστραλίας. 

Στα βραβεία περιλαμβάνονται τα εξής: Νέος Αυστραλός της Χρονιάς (Young Australian of the Year), Γηραιότερος Αυστραλός της Χρονιάς 
(Senior Australian of the Year) και Τοπικός Ήρωας Αυστραλίας (Australia's Local Hero). 

Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο των τρεχόντων και προγενέστερων βραβευθέντων στην ιστοσελίδα a www.australianoftheyear.org.au. 

Dr James Muecke AM 
Χειρουργός οφθαλμίατρος και πρωτοπόρος στην 

πρόληψη της τύφλωσης, Αυστραλός της Χρονιάς το 2020 

Ο Dr Muecke είναι συνιδρυτής της Sight For All, μιας 
φιλανθρωπικής οργάνωσης που έχει στόχο την εξάλειψη της 
τύφλωσης μέσω της έρευνας, της εκπαίδευσης, των 
υποδομών και της εκπαίδευσης συναδέλφων σε 
συνεργαζόμενες χώρες. 

Ο Dr Muecke πιστεύει ότι η τύφλωση αποτελεί ζήτημα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργάζεται για να 
δημιουργήσει έναν κόσμο όπου όλοι μπορούν να δουν. 

Καθηγήτρια Michelle Simmons 
(γεννημένη το 1967)
 Καθηγήτρια κβαντικής φυσικής
 Αυστραλός Πολίτης της Χρονιάς το 2018 

Η Michelle Simmons είναι πρωτοπόρος στους τομείς της 
ατομικής ηλεκτρονικής και της υπολογιστικής κβάντων. Η 
καθηγήτρια Simmons βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού 
που η ίδια αποκαλεί «space race of the computing era 
(κούρσα ταχύτητας την εποχή της υπολογιστικής)» και έχει 
στόχο τη δημιουργία ενός κβαντικού υπολογιστή που θα 
είναι σε θέση να λύνει μέσα σε λίγα λεπτά διάφορα 
προβλήματα τα οποία αλλιώς θα παρέμεναν δυσεπίλυτα επί 
χιλιάδες χρόνια. Μια ανακάλυψη αυτού του είδους παρέχει τη 
δυνατότητα εκπόνησης επαναστατικών λύσεων όσον αφορά 
τη σχεδίαση φαρμάκων, την πρόγνωση του καιρού, τα 
αυτοκινούμενα οχήματα, την τεχνητή νοημοσύνη και 
πολλούς άλλους τομείς. 

Το 2018 η καθηγήτρια Simmons ανακηρύχτηκε Αυστραλός 
Πολίτης της Χρονιάς για το έργο της και την αφοσίωσή της στην 
επιστήμη της κβαντοπληροφορικής. Το 2019 αναγορεύτηκε 
μέλος του Τάγματος της Αυστραλίας σε αναγνώριση της 
«διακεκριμένων υπηρεσιών της στην επιστημονική 
εκπαίδευση ως κορυφαία στους τομείς της κβαντικής και της 
ατομικής ηλεκτρονικής και ως πρότυπο για την κοινωνία». 
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Αυστραλιανό νόμισμα 
Οι εικονογραφήσεις στα νομίσματά μας απεικονίζουν ανθρώπους και σύμβολα που έχουν μεγάλη σημασία για την Αυστραλία. 

Οι άνθρωποι που επιλέχθηκαν να εμφανίζονται στα νομίσματά μας είναι άνθρωποι που έχουν επιδείξει πρωτοβουλία και μεγάλο ταλέντο 
στους τομείς της κοινωνικής μεταρρύθμισης, της επιστήμης, της πολιτικής, των στρατιωτικών κατορθωμάτων και της τέχνης. 

Βασίλισσα Ελισάβετ II (γεννημένη το 1926) 
Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β είναι Αρχηγός Κράτους της Αυστραλίας. Είναι η 
Βασίλισσα της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει μια ισχυρή, 
σταθερή παρουσία σε όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης και δημοφιλούς 
βασιλείας της. 

Το κτήριο του Κοινοβουλίου και το Μωσαϊκό 
του Προαυλίου (Forecourt Mosaic) 
Η κάτοψη του κτηρίου του Κοινοβουλίου βασίστηκε στο Πλάνο Σχεδίασης 
Ανάπτυξης Τοπίων (Design Development Landscape Plan), το οποίο 
παρασχέθηκε από την Αρχή Κατασκευής του Κτηρίου του Κοινοβουλίου. Το 
Μωσαϊκό του Προαυλίου βασίζεται σε έναν πίνακα με κουκκίδες της Κεντρικής 
Ερήμου τον οποίο έφτιαξε ο Michael Nelson Jagamara και του έδωσε τον τίτλο 
«Possum and Wallaby Dreaming». 

Dame Mary Gilmore (1865-1962) 
Η Dame Mary Gilmore ήταν συγγραφέας, δημοσιογράφος, ποιήτρια και 
πρωτεργάτης για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Τιμάται για το συγγραφικό 
της έργο και για τη δημόσια υπεράσπιση των γυναικών, των φτωχών και 
των λαών των Αβορίγινων και των Νησιωτών των Στενών Τόρες. 

AB ‘Banjo’ Paterson (1864-1941) 
Ο Andrew Barton Paterson ήταν ποιητής, στιχουργός και δημοσιογράφος. 
Έγραφε με το ψευδώνυμο «Banjo» Paterson και τιμάται ιδίως για τους 
στίχους του Waltzing Matilda-, του διασημότερου λαϊκού τραγουδιού 
στην Αυστραλία. 

Αιδεσιμότατος John Flynn (1880-1951) 
Ο Ιερέας John Flynn ξεκίνησε την πρώτη αερομεταφερόμενη ιατρική 
υπηρεσία στον κόσμο, την Βασιλική Υπηρεσία Ιπτάμενου Γιατρού 
Αυστραλίας. Τιμάται για τη διάσωση πολλών ανθρώπων φέρνοντας 
ιατρικές υπηρεσίες στις απομακρυσμένες περιοχές της Αυστραλίας. 
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Mary Reibey (1777-1855) 
Η Mary Reibey ήταν πρωτοπόρος επιχειρηματίας στην αποικία της Νέας 
Νοτίας Ουαλίας. Ήρθε στην Αυστραλία στα εφηβικά της χρόνια ως 
κατάδικη άποικος και μετέπειτα έγινε μια σεβαστή ηγέτιδα στην 
κοινότητα. 

Edith Cowan (1861-1932) 
Η Edith Cowan ήταν κοινωνικός λειτουργός, πολιτικός και φεμινίστρια. 
Ήταν η πρώτη γυναίκα που εκλέχτηκε σε κάποιο αυστραλιανό κοινοβούλιο. 

David Unaipon (1872-1967) 
Ο David Unaipon ήταν συγγραφέας, δημόσιος ομιλητής και εφευρέτης. 
Τιμάται για τη συμβολή του στην επιστήμη και στη λογοτεχνία και για τη 
βελτίωση των συνθηκών των λαών των Αβορίγινων και των Νησιωτών 
των Στενών Τόρες. 

Sir John Monash (1865-1931) 
Ο Sir John Monash ήταν μηχανικός, διοικητής κι ένας από τους 
σημαντικότερους στρατιωτικούς διοικητές της Αυστραλίας.Τιμάται για 
την ηγεσία, νοημοσύνη και ρητορική του. Τιμάται για την ηγεσία, την 
ευφυΐα και την ευγλωττία του. 

Dame Nellie Melba (1861-1931) 
Η Dame Nellie Melba ήταν μια παγκοσμίως διάσημη υψίφωνος. Γνωστή 
ανά τον κόσμο ως η ‘Βασίλισσα του Τραγουδιού’, ήταν η πρώτη 
Αυστραλίδα τραγουδίστρια που έγινε διεθνώς διάσημη. 
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Εθνικές ημέρες και εορτασμοί 
Οι εθνικές αργίες της Αυστραλίας αφορούν τους εορτασμούς και τα ορόσημα της ιστορίας μας από την εποχή του ευρωπαϊκού εποικισμού. 

Σταθερές ημερομηνίες 
• Την Πρωτοχρονιά (New Year’s Day), δηλαδή την 1η Ιανουαρίου, γιορτάζουμε την έναρξη του νέου χρόνου. 

• Η Ημέρα της Αυστραλίας (Australia Day) στις 26 Ιανουαρίου είναι η στιγμή που αναλογιζόμαστε τι σημαίνει να είσαι Αυστραλός, 
τιμούμε τη σύγχρονη Αυστραλία και αναγνωρίζουμε την κοινή μας ιστορία. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο άφιξης του 
Πρώτου Στόλου στον Όρμο του Σίδνεϊ το 1788. 

• Η Ημέρα Anzac στις 25 Απριλίου σηματοδοτεί την επέτειο της απόβασης του Σώματος του Αυστραλιανού και Νεοζηλανδικού 
Στρατού (ANZAC) στη Καλλίπολη κατά την διάρκεια του Α' παγκοσμίου πολέμου. Είναι ιερή μέρα κατά την οποία τιμούμε τη θυσία 
όλων των Αυστραλών που υπηρέτησαν και πέθαναν σε πολέμους, συρράξεις και ειρηνευτικές αποστολές. Τιμούμε επίσης το θάρρος 
και τη δέσμευση όλων των στρατευμένων αντρών και γυναικών και σκεφτόμαστε τις πολλές διαφορετικές έννοιες του πολέμου. 

• Τα Χριστούγεννα (Christmas) στις 25 Δεκεμβρίου είναι μια ημέρα που δίνουμε δώρα και βασίζεται στον χριστιανικό εορτασμό της 
γέννησης του Ιησού Χριστού (Jesus Christ). 

• Η Ημέρα Boxing στις 26 Δεκεμβρίου αποτελεί μέρος του χριστουγεννιάτικου εορτασμού. 

Μεταβλητές ημερομηνίες 
• Την Ημέρα της Εργασίας (Labour Day) ή Ημέρα της οκτάωρης εργασίας (Eight Hour Day) τιμούμε το επίτευγμα των Αυστραλών 

εργατών για οκτάωρη καθημερινή εργασία – μια παγκόσμια πρωτιά. 

• Το Πάσχα (Easter) γιορτάζεται η χριστιανική ναναφορά στον θάνατο και στην ανάσταση του Ιησού Χριστού (Jesus Christ). 

• Την Ημέρα των Γενεθλίων της Βασίλισσας (Queen's Birthday) γιορτάζουμε τη γέννηση του Αρχηγού Κράτους της Αυστραλίας, της 
Βασίλισσας Ελισάβετ II. Αυτός ο εορτασμός πραγματοποιείται τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουνίου σε κάθε πολιτεία και επικράτεια εκτός 
από τη Δυτική Αυστραλία και το Κουίνσλαντ. 

Άλλες επίσημες αργίες 
Άλλες επίσημες αργίες τηρούνται σε διαφορετικές πολιτείες, επικράτειες και πόλεις. Για παράδειγμα, η Επικράτεια της Αυστραλιανής 
Πρωτεύουσας έχει την Ημέρα της Καμπέρας (Camberra Day), η Νότια Αυστραλία έχει την Ημέρα των Εθελοντών (Volumteers Day) και η 
Δυτική Αυστραλία έχει την Ημέρα Ίδρυσης (Foundation Day). 

Άλλες σημαντικές ημερομηνίες (που δεν είναι δημόσιες αργίες) 
• Η Εβδομάδα της Αρμονίας (Harmony Week) πραγματοποιείται την εβδομάδα που ξεκινά από την 21η Μαρτίου και είναι μια γιορτή 

της πολιτιστικής μας ποικιλομορφίας. 

• Η Ημέρα της Αυστραλιανής Υπηκοότητας (Australian Citizenship Day) στις 17 Σεπτεμβρίου είναι μια ημέρα κατά την οποία 
γιορτάζουμε τον κοινό μας δεσμό τον οποίο αντιπροσωπεύει η αυστραλιανή υπηκοότητα και σκεφτόμαστε τον ρόλο που παίζουμε 
στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας. 

• Η Εθνική Εβδομάδα Συμφιλίωσης (National Reconcilliation Week) από τις 27 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου είναι μια εβδομάδα κατά 
την οποία αγωνιζόμαστε για ένα πιο δίκαιο και ισότιμο έθνος, προασπίζοντας την ενότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. 

Ο αυστραλιανός λαός 
Η Αυστραλία είναι μία από τις πιο ποικιλόμορφες κοινωνίες στον κόσμο. Περίπου το 3% του πληθυσμού αυτοπροσδιορίζεται ως 
Αβορίγινες και/ή Νησιώτες των Στενών Τόρες. Πάνω από το ένα τέταρτο των κατοίκων της Αυστραλίας γεννήθηκε στο εξωτερικό και έχει 
μεταναστεύσει εδώ από περισσότερες από 200 χώρες. Η πολυμορφία του πληθυσμού παρέχει στην Αυστραλία μια πλούσια ποικιλία 
γλωσσών, πεποιθήσεων, παραδόσεων και πολιτισμών. 

Ως μέλος της Κοινοπολιτείας των Εθνών (Commonwealth of Nations), η Αυστραλία εξακολουθεί να έχει στενούς δεσμούς με το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο αυστραλιανός λαός είναι υπερήφανος για την αυστραλιανή υπηκοότητα, η οποία είναι ένας σημαντικός ενωτικός δεσμός στην 
ποικιλόμορφη κοινωνία μας. Η Ημέρα της Αυστραλιανής Υπηκοότητας (Australian Citizenship Day) γιορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου κάθε 
χρόνο. Είναι μια μέρα κατά την οποία όλοι οι Αυστραλοί υπήκοοι καλούμαστε να αναλογιστούμε τον ρόλο που παίζουμε στην 
οικοδόμηση του έθνους μας και στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας. 
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Οικονομία της Αυστραλίας 
Η Αυστραλία έχει μια σταθερή και ανταγωνιστική οικονομία και αναγνωρίζει την αξία του ζωντανού και ειδικευμένου της εργατικού 
δυναμικού. Η ποιότητα ζωής που απολαμβάνει ο λαός στην Αυστραλία είναι απ’ τις υψηλότερες στον κόσμο. 

Dick Smith (γεννήθηκε 1944) 
Ο Dick Smith είναι ένας κορυφαίος Αυστραλός επιχειρηματίας, 
εξερευνητής και φιλάνθρωπος. Έκανε την περιουσία του από 
την ηλεκτρονική του επιχείρηση και έχει χρησιμοποιήσει τον 
πλούτο του για να συμβάλλει στην πρόοδο της Αυστραλίας. 
Ίδρυσε μια αμιγώς αυστραλιανή επιχείρηση τροφίμων και 
έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει 
εταιρείες να μείνουν στα χέρια των Αυστραλών. 

Ονομάστηκε Αυστραλός της Χρονιάς το 1986 και έχει 
κερδίσει βραβείο για τεχνολογική πρόοδο και προστασία 
περιβάλλοντος. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε την 
Αυστραλία και τη Θάλασσα της Τασμανίας με αερόστατο. 
Είναι γνωστός για το τολμηρό πνεύμα του, την επιτυχία του 
στις επιχειρήσεις και τον πατριωτισμό του. 

Η αγορά 
Οι σταθεροί σύγχρονοι οικονομικοί θεσμοί της Αυστραλίας και οι φορολογικοί και εμπορικοί κανονισμοί δίνουν σιγουριά στην 
επιχειρησιακή δραστηριότητα. Κλάδοι υπηρεσιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ο τουρισμός, η εκπαίδευση και οι 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, παράγουν ένα σημαντικό μερίδιο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Αυστραλίας. 

Η οικονομική σταθερότητα της Αυστραλίας την κάνει έναν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Το χρηματιστήριο της Αυστραλίας είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα στην περιοχή των ασιατικών και των λοιπών χωρών του Ειρηνικού ωκεανού. 

Εμπόριο 
Οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της Αυστραλίας είναι η Κίνα, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της Αυστραλίας είναι ο άνθρακας, τα σιδηρομεταλλεύματα, το φυσικό αέριο και οι 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και τουρισμού. Η οικονομία είναι ανοικτή και το εμπόριο υπήρξε πάντοτε παράγοντας ζωτικής σημασίας στην 
Αυστραλιανή οικονομική ευημερία. 

Ορυκτά 
Η Αυστραλία είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, π.χ. άνθρακα, χαλκό, υγροποιημένο φυσικό αέριο και ορυκτά μεταλλεύματα. Τα 
προϊόντα αυτά έχουν μεγάλη ζήτηση σε όλη την υφήλιο. 
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Η Αυστραλία ως πολίτης του κόσμου 
Η Αυστραλία είναι υπερήφανη για το ρόλο που παίζει ως καλός πολίτης του κόσμου. Αυτό το δείχνουν οι Αυστραλοί βοηθώντας τους 
λιγότερο τυχερούς σε όλη την υφήλιο. 

Διεθνής βοήθεια και ανθρωπιστικές προσπάθειες 
Το διεθνές πρόγραμμα βοήθειας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης στηρίζει αναπτυσσόμενες χώρες για τη μείωση της φτώχιας και την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή η υποστήριξη παρέχεται στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο μέσω της αρωγής σε ανθρώπους 
και κυβερνήσεις. 

Οι Αυστραλοί δείχνουν τεράστια γενναιοδωρία όταν συμβαίνουν καταστροφές στη χώρα μας ή στο εξωτερικό. Επίσης, προσφέρουμε τακτικά 
την αρωγή μας σε διαρκώς δοκιμαζόμενες χώρες μέσω προσωπικών δωρεών και του αυστραλιανού προγράμματος παροχής βοήθειας. 

Το 2018, ο Dr Richard Harris και ο Dr Craig Challen τιμήθηκαν με το δεύτερο υψηλότερο αυστραλιανό παράσημο ανδρείας, το Star of 
Courage, και με ένα μετάλλιο του Τάγματος της Αυστραλίας (Order of Australia (ΟΑΜ)) για τις προσπάθειες που κατέβαλαν όσον αφορά τη 
διάσωση των 12 εφήβων και του προπονητή ποδοσφαίρου τους από ένα πλημμυρισμένο σύστημα σπηλαίων στην Ταϊλάνδη. 

Ενεργή συμμετοχή σε διεθνή φόρουμ 
Η Αυστραλία είναι ενεργό μέλος των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) από την ίδρυσή τους το 1945. Η Αυστραλία παρέχει προστασία σε 
ανθρώπους που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες με βάση τη Σύμβαση του 1951 των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των 
προσφύγων. Επίσης, συμβάλλει στις ειρηνευτικές προσπάθειες του ΟΗΕ και σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών σε αναπτυσσόμενες χώρες και έχει ισχυρή συμμετοχή στην Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των 
Ηνωμένων Εθνών. 

Το 1971, η Αυστραλία έγινε πλήρες μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι στόχοι του ΟΟΣΑ είναι η 
βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο με ταυτόχρονη επέκταση του διεθνούς εμπορίου. 

Η Αυστραλία υποστηρίζει έντονα την πιο στενή συνεργασία στην περιοχή των ασιατικών και των λοιπών χωρών του Ειρηνικού ωκεανού. 
Είναι ενεργό μέλος της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Ασίας και του Φόρουμ των 
Νήσων του Ειρηνικού. Είναι εταίρος διαλόγου του Συνδέσμου των κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας και συμμετέχει στο Περιφερειακό 
του Φόρουμ. 

Dr Catherine Hamlin AC (1924-2020) 
Η Dr Catherine Hamlin ήταν γυναικολόγος, διάσημη για τη 
διάσωση νέων γυναικών της Αιθιοπίας από μια βασανισμένη 
ζωή. Από το 1959 η Dr Hamlin εργαζόταν στην Αντίς Αμπέμπα 
στην Αιθιοπία βοηθώντας γυναίκες με έναν τραυματισμό κατά 
τον τοκετό ο οποίος είναι γνωστός ως «μαιευτικό συρίγγιο». Οι 
γυναίκες με τον εν λόγω εσωτερικό τραυματισμό δεν μπορούν 
να ελέγξουν τις σωματικές λειτουργίες τους και έτσι νιώθουν 
ταπεινωμένες και περιθωριοποιούνται από την κοινωνία. 

Η Dr Hamlin και ο σύζυγός της ίδρυσαν το Νοσοκομείο 
Συριγγίων στην Αντίς Αμπέμπα. Οι προσπάθειές τους σημαίνουν 
ότι χιλιάδες γυναίκες μπορούν πλέον να επιστρέφουν στα σπίτια 
τους και να ζουν μια πλήρη, υγιή ζωή. 

Το 1995 η Dr Χάμλιν έλαβε τον τιμητικό τίτλο Companion of the 
Order of Australia, το ανώτατο αυστραλιανό βραβείο. 
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Αυστραλοί Νομπελίστες 
Η Αυστραλία είναι διάσημη για την επιστημονική και ιατρική έρευνα. Οι παρακάτω Αυστραλοί έχουν κερδίσει Βραβείο Νόμπελ στους 
συγκεκριμένους τομείς. 

• Καθηγητής William Bragg (1862-1942) και Lawrence Bragg (1890-1971), 
φυσικοί 
Ο William Bragg (πατέρας) και ο Lawrence Bragg (υιός) πήραν από κοινού το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1915 «για τις 
υπηρεσίες τους στην ανάλυση της κρυσταλλοειδούς δομής με χρήση ακτίνων Χ». 

• Sir Howard Walter Florey (1898-1968), παθολόγος 
Ο Howard Florey γεννήθηκε στην Αδελαΐδα της Νότιας Αυστραλίας και πήρε το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή 
Ιατρικής το 1945 (από κοινού) «για την ανακάλυψη της πενικιλίνης και της θεραπευτικής της επίδρασης σε διάφορες 
μολυσματικές ασθένειες». 

• Sir Frank Macfarlane Burnet (1899-1985), ιατρικός επιστήμονας και βιολόγος 
Ο Frank Burnet γεννήθηκε στη Βικτώρια και πήρε το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 1960 (από κοινού) «για 
την ανακάλυψη της επίκτητης ανοσολογικής ανοχής». 

• Sir John Carew Eccles (1903-1997), φυσιολόγος 
Ο John Eccles γεννήθηκε στη Μελβούρνη και πήρε το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 1963 (από κοινού) «για 
τις ανακαλύψεις όσον αφορά τους ιοντικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τη διέγερση και την αναστολή στα 
περιφερικά και κεντρικά τμήματα της μεμβράνης των νευρικών κυττάρων». 

• Sir Bernard Katz (1911-2003), γιατρός και βιοφυσικός 
Ο Bernard Katz γεννήθηκε στη Γερμανία και έγινε Αυστραλός υπήκοος το 1941. Πήρε το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή 
Ιατρικής το 1970 «για ανακαλύψεις όσον αφορά τους χυμικούς πομπούς στις νευρικές απολήξεις και τον μηχανισμό 
αποθήκευσης, αποδέσμευσης και αδρανοποίησής τους». 

• Καθηγητής John Warcup Cornforth (1917-2007), χημικός 
Ο John Cornforth γεννήθηκε στο Σίδνεϊ και πήρε το Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 1975 (από κοινού) «για την εργασία του 
όσον αφορά τη στερεοχημεία των ενζυμικά καταλυόμενων αντιδράσεων». 

• Καθηγητής Peter Doherty (γεννημένος το 1940), ανοσολόγος 
Ο Peter Doherty γεννήθηκε στο Κουίνσλαντ και πήρε το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 1996 (από κοινού) 
«για ανακαλύψεις όσον αφορά την ιδιαιτερότητα άμυνας του ανοσοποιητικού μέσω των κυττάρων». 

• Καθηγητής Barry Marshall (γεννημένος το 1951), γαστρεντερολόγος και Doctor 
Robin Warren (γεννημένος το 1937), παθολόγος 
Ο Barry Marshall και ο Robin Warren πήραν από κοινού το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 2005 «για την 
ανακάλυψη του βακτηριδίου Helicobacter pylori και του ρόλου του στη γαστρίτιδα και στη νόσο του πεπτικού έλκους». 

• Καθηγήτρια Elizabeth Helen Blackburn (γεννημένη το 1948), βιολόγος 
Η Elizabeth Blackburn γεννήθηκε στο Χόμπαρτ και πήρε το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 2009 
(από κοινού) «για την ανακάλυψη του τρόπου με τον οποίο τα χρωμοσώματα προστατεύονται από τα τελομερή 
και το ένζυμο τελομεράση». 

• Καθηγητής Brian P. Schmidt (γεννημένος το 1967), αστρονόμος 
Ο Brian P. Schmidt πήρε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2011 (από κοινού) «για την ανακάλυψη της επιταχυνόμενης 
επέκτασης του σύμπαντος μέσω παρατηρήσεων μακρινών σουπερνόβα». 

Ο παρακάτω Αυστραλός πήρε το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. 

• Patrick White (1912-1990), μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας 
Ο Patrick White γεννήθηκε στο Λονδίνο από Αυστραλούς γονείς και πήρε το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 
1973 «για μια επική και ψυχολογική αφηγηματική τέχνη που έκανε γνωστή μια νέα ήπειρο στη λογοτεχνία». 
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Η αυστραλιανή μας ιστορία 
Η ιστορία της Αυστραλίας έχει διαμορφωθεί από πολλούς ανθρώπους και πολλά γεγονότα. 

Οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες. 
Οι πρώτοι κάτοικοι της Αυστραλίας είναι οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες, οι οποίοι έχουν τους παλαιότερους πολιτισμούς 
με συνεχή εξέλιξη και τις παλαιότερες παραδόσεις στον κόσμο. 

Το αρχαιολογικό αρχείο δείχνει ότι οι Αβορίγινες έφτασαν στην Αυστραλία πριν από 40.000 έως 65.000 χρόνια. Ωστόσο, οι Αβορίγινες 
πιστεύουν ότι είναι οι πρωταγωνιστές στις ιστορίες δημιουργίας αυτής της γης και οι ιστορίες της δημιουργίας τους ξεκινούν από την 
πρώτη στιγμή. 

Οι Αβορίγινες και οι Νησιώρες των Στενών Τόρες έχουν πεποιθήσεις και παραδόσεις αιώνων που τους καθοδηγούν ακόμη και σήμερα. 
Έχουν μια βαθιά σχέση με τη γη η οποία εκφράζεται στις ιστορίες, στην τέχνη και στους χορούς τους. 

Γλώσσες 
Πριν τη βρετανική εποίκιση, πάνω από 700 γλώσσες και διάλεκτοι μιλιούνταν στην Αυστραλία από Αβορίγινες και Νησιώτες των Στενών 
Τόρες. Πάνω από 100 από τις γλώσσες αυτές συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται και σήμερα, αν και λιγότερες από είκοσι εξακολουθούν να 
μεταλαμπαδεύονται στα παιδιά. Οι προφορικές διηγήσεις των Αυτόχθονων πολιτισμών είναι εξαιρετικά σημαντικές επειδή λένε την 
ιστορία των ανθρώπων και της γης. 

Η Εποχή των Ονείρων (Dreaming) 
Το Dreaming είναι ένας δυτικός όρος που συχνά χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει το σύστημα γνώσης, πίστης και πρακτικής που 
καθοδηγεί τη ζωή των Αβορίγινων. 

Τα παιδιά ακούν τις αφηγήσεις για το Dreaming από τους γονείς 
τους και τους γέροντες. Αυτές οι αφηγήσεις διδάσκουν στα παιδιά 
πως διαμορφώθηκε και κατοικήθηκε η γη τους. Επίσης, οι 
αφηγήσεις δίνουν στα παιδιά πολύτιμα πρακτικά μαθήματα, όπως 
το πού μπορούν να βρίσκουν τροφή στις θαμνώδεις εκτάσεις. 

Αφηγούνται ιστορίες του Dreaming χρησιμοποιώντας μουσική, 
τραγούδι και χορό. Όταν οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών 
Τόρες τραγουδούν και χορεύουν, αισθάνονται μια πολύ βαθιά 
σχέση με τους προγόνους τους. 

Οι αρχικές μορφές τέχνης των αυτοχθόνων ήταν γλυπτά και 
ζωγραφιές στους βράχους και σχέδια στο έδαφος. Όσοι 
κατάγονταν από την Κεντρική Αυστραλία τυπικά δημιουργούσαν 
εικαστικές αναπαραστάσεις χρησιμοποιώντας κουκκίδες, κύκλους 
και συγκεκριμένα πολιτιστικά σύμβολα για να αναπαραστήσουν 
τη γη ή τις ιστορίες από την εποχή του Dreaming, ενώ όσοι ζούσαν 
στα βόρεια μέρη της Αυστραλίας ζωγράφιζαν σχήματα 
ανθρώπων, ζώων, συμβόλων και πνευμάτων. 

Το Dreaming εξακολουθεί και σήμερα να είναι σημαντικό για 
τους Αβορίγινες. 

Τέχνη Αβορίγινων στο Kakadu 
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Οι πρώτοι Ευρωπαίοι στην Αυστραλία 

Πρώιμη ευρωπαϊκή εξερεύνηση 
Τον 17ο αιώνα Ευρωπαίοι εξερευνητές ανακάλυψαν τμήματα τα οποία αποκάλεσαν «η άγνωστη γη του νότου» (Terra Australis Incognita). 
Το 1606 ο Ολλανδός William Janszoon χαρτογράφησε τη δυτική πλευρά της χερσονήσου του ακρωτηρίου York στο βόρειο άκρο της 
Αυστραλίας. Περίπου την ίδια περίοδο, ένα ισπανικό πλοίο υπό τη διοίκηση του Luis Vaez de Torres κατέπλευσε μέσω του στενού στο 
βόρειο μέρος της Αυστραλίας. 

Αργότερα, τη δεκαετία του 1600, Ολλανδοί ναυτικοί εξερεύνησαν 
τα παράλια της Δυτικής Αυστραλίας, και ονόμασαν το έδαφος αυτό 
«Νέα Ολλανδία (New Holland). 

Το 1642, ο Abel Tasman ανακάλυψε την ακτή μιας νέας γης που 
ονόμασε ‘Van Diemen’s Land’ (η σημερινή Τασμανία). 
Χαρτογράφησε επίσης χιλιάδες μίλια αυστραλιανής ακτογραμμής. 
Ο ημιτελής χάρτης του για τη Νέα Ολλανδία δείχνει ότι πίστευε αυτή 
η γη ενώνεται με τη Παπούα Νέα Γουινέα στα βόρεια. 

Ο William Dampier ήταν ο πρώτος Άγγλος που πάτησε το πόδι του 
σε αυστραλιανό έδαφος. Το 1684 αποβιβάστηκε στη βορειοδυτική 
ακτή. Επειδή η συγκεκριμένη γη είχε πολλή ξηρασία και σκόνη, δεν 
την θεώρησε χρήσιμη για εμπόριο ή εποικισμό. 

Captain James Cook 
Ως το 1770 όταν έφθασε ο Άγγλος James Cook την ανατολική ακτή της Αυστραλίας, οι Ευρωπαίοι δεν είχαν εξερευνήσει την περιοχή αυτή. 
Ο Cook είχε σταλεί από τη Βρετανική Κυβέρνηση σ’ ένα ταξίδι ανακάλυψης στο Νότιο Ειρηνικό. Χαρτογράφησε την ανατολική ακτή και 
έφερε το πλοίο του, το Endeavour, στον κόλπο Botany ακριβώς νότια από το σημερινό Σίδνεϊ. Ο James Cook ονόμασε αυτή τη γη‘Νέα 
Νότια Ουαλία’ και τη διεκδίκησε για τον Βασιλιά Γεώργιο Γ’ (King George III). 

Εκτόπιση κατάδικων 
Η Αυστραλία είναι μοναδική γιατί οι περισσότεροι από τους πρώτους Ευρωπαίους αποίκους της ήταν κατάδικοι. Μετά την επίτευξη της 
ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η Μεγάλη Βρετανία δεν μπορούσε πλέον να στέλνει τους καταδίκους της εκεί και 
επικράτησε μεγάλος συνωστισμός στις βρετανικές φυλακές. Το 1786, η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε να μεταφέρει μερικούς από τους 
κατάδικους στη νέα αποικία της Νέας Νότιας Ουαλίας. 

Η πρώτη αποικία 
Ο πρώτος Κυβερνήτης της αποικίας της Νέας Νότιας Ουαλίας ήταν ο 
υποπλοίαρχος Arthur Phillip. Έφερε 11 πλοία με ασφάλεια από τη 
Βρετανία στην άλλη άκρη του κόσμου, οδηγώντας τον «Πρώτο 
Στόλο» στον όρμο του Σίδνεϊ στις 26 Ιανουαρίου του 1788. Αυτή την 
επέτειο γιορτάζουμε ως Ημέρα Αυστραλίας κάθε χρόνο. 

Τα πρώτα χρόνια της εποίκισης 
Τα πρώτα χρόνια της αποικιακής εποίκισης ήταν πολύ δύσκολα. Για να 
διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι δεν θα λιμοκτονούσαν, ο Κυβερνήτης 
Phillip έδινε σε όλους το ίδιο συσσίτιο, συμπεριλαμβανομένου του 
ίδιου και των αξιωματικών του. Η κοινή λογική και η 
αποφασιστικότητά του βοήθησαν την αποικία να επιζήσει εκείνα τα 
πρώτα δύσκολα χρόνια. 

Οι κατάδικοι εργάστηκαν σκληρά στα πρώτα χρόνια της 
εγκατάστασης. Αυτοί που ολοκλήρωναν την ποινή τους γινόντουσαν 
ελεύθεροι άνδρες και ελεύθερες γυναίκες και μετοικούσαν στην 
κοινότητα για να εργαστούν και να αποκτήσουν οικογένειες. 

Ο χάρτης της Νέας Ολλανδίας του Abel Tasman, 1644 

Ο Πρώτος Στόλος που κατέπλευσε από τη Βρετανία και έφτασε 
στον Όρμο του Σίδνεϊ (Sydney Cove) το 1788 
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Νέες ευκαιρίες 
Ο πρώτος ευρωπαϊκός πληθυσμός αποτελείτο κυρίως από Άγγλους, Σκοτσέζους, Ουαλούς και Ιρλανδούς. Οι Σκοτσέζοι, οι Ουαλοί και οι 
Ιρλανδοί βρίσκονταν συχνά σε πόλεμο με τους Άγγλους, αλλά στην Αυστραλία οι τέσσερις ομάδες ζούσαν μαζί και είχαν στενή 
συνεργασία. 

Κατάδικοι και πρώην κατάδικοι άρχισαν να βρίσκουν νέες ευκαιρίες στην αποικία. Μερικοί από τους πρώην κατάδικους άνοιξαν δικές τους 
επιχειρήσεις ως έμποροι. Άλλοι τα πήγαν καλά ως αγρότες, έμποροι, καταστηματάρχες και ταβερνιάρηδες. 

Caroline Chisholm (1808-1877) 
Η Caroline Chisholm ήταν διάσημη κοινωνική 
μεταρρυθμίστρια που βελτίωσε την κατάσταση των 
ανύπαντρων γυναικών στις πρώτες αποικίες. Ήρθε στην 
Αυστραλία με τον στρατιωτικό σύζυγό της και τα πέντε παιδι 
ά της το 1838. Βοήθησε γυναίκες μετανάστες που ζούσαν 
στους δρόμους του Σίδνεϊ. Μέσα σε λίγα χρόνια, ίδρυσε 16 
ξενώνες γυναικών μεταναστών σε ολόκληρη την αποικία. 

Η Caroline δούλεψε σκληρά για να βελτιώσει τη ζωή πάνω 
στα πλοία για τους ανθρώπους που ταξίδευαν στις αποικίες. 
Κανόνισε επίσης ένα σύστημα δανείων για τους άπορους 
ανθρώπους για να τους βοηθήσει να σπάσουν τον κύκλο της 
εξάρτησης και φτώχιας. 

Σήμερα, πολλά από τα σχολεία της Αυστραλίας φέρουν το 
όνομα της Caroline Chisholm. Ήταν γνωστή ως «η φίλη του 
μετανάστη» και την τιμούμε για τις άοκνες προσπάθειές της 
να βοηθά τους ανθρώπους να αρχίσουν μια νέα ζωή. 

Κυβερνήτης Macquarie 
Μαζί με τον Κυβερνήτη Phillip, ο Κυβερνήτης Lachlan Macquarie έχει μια σημαντική θέση στην πρόωρη ιστορία μας. Κυβέρνησε την 
αποικία της Νέας Νότιας Ουαλίας από το 1810 ως το 1821, μετατρέποντάς την σε περιοχή ελεύθερης εποίκισης και όχι σε αποικία 
κατάδικων. Βελτίωσε τις γεωργικές πρακτικές, έφτιαξε νέους δρόμους και δημόσιες εγκαταστάσεις και ενθάρρυνε την εξερεύνηση της 
Αυστραλίας. 

Επίσης, ο Κυβερνήτης Macquarie διέθεσε κονδύλια για την εκπαίδευση και σεβάστηκε τα δικαιώματα των πρώην κατάδικων. Έδωσε σε 
μερικούς πρώην κατάδικους θέσεις όπως δικαστές και δημόσιοι υπάλληλοι. 

Ο Κυβερνήτης Macquarie τιμάται στην ιστορία για τις θετικές αλλαγές που έκανε στην αποικία. Το Πανεπιστήμιο Macquarie στη Νέα Νότια 
Ουαλία πήρε το όνομά του. 

Οι απόγονοι των κατάδικων 
Θεωρήθηκε ότι η θέση του Κυβερνήτη ήταν πάρα πολύ ισχυρή για ένα άτομο και έτσι το 1823 συγκροτήθηκε το Νομοθετικό Συμβούλιο 
της Νέας Νότιας Ουαλίας για να συμβουλεύει τον επόμενο Κυβερνήτη και να κάνει μεταρρυθμίσεις στην αποικία. 

Η Μεγάλη Βρετανία σταμάτησε να στέλνει κατάδικους στη Νέα Νότια Ουαλία το 1840, στην Τασμανία το 1852 και στη Δυτική Αυστραλία 
το 1868. Συνολικά, περισσότεροι από 160.000 κατάδικοι μεταφέρθηκαν στην Αυστραλία. Οι διαχωρισμοί μεταξύ πρώην κατάδικων και 
αποίκων σταδιακά εξαφανίστηκαν. Από τα 1850, οι άποικοι αυτοδιοικούντο και θέλησαν να χτίσουν αξιοσέβαστες κοινωνίες. Τώρα πια 
πολλοί Αυστραλοί καμαρώνουν που είναι απόγονοι των κατάδικων. 
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Οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες μετά από την Ευρωπαϊκή εποίκιση 
Το 1788, στην αρχή της Ευρωπαϊκής εποίκισης, υπολογίζεται ότι υπήρχαν από 750.000 έως 1,4 εκατομμύρια Αβορίγινες και Νησιώτες 
των Στενών Τόρες στην Αυστραλία. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονταν περίπου 250 μεμονωμένα έθνη και περισσότερες από 700 
γλωσσικές ομάδες. 

Όταν η Βρετανική Κυβέρνηση δημιούργησε τις αποικίες της στην Αυστραλία, δεν συνήψε συνθήκη με τους Αβορίγινες. Οι βρετανικές 
αρχές πίστευαν ότι είχαν νομίμως το δικαίωμα να καταλάβουν τη γη. 

Οι λαοί των Αβορίγινων και των Νησιωτών των Στενών Τόρες είχαν τις δικές τους οικονομίες και μια αρχαία και διαρκή σχέση με τη γη. Εκεί 
όπου ζούσαν κάποτε με τους δικούς τους κανόνες, αναγκάστηκαν πλέον να αποδεχτούν τους νόμους των νεοαφιχθέντων. Οι 
νεοαφιχθέντες δεν είχαν προσκληθεί και γενικά δεν ήταν ευπρόσδεκτοι. 

Οι ζωές των λαών των Αβορίγινων και των Νησιωτών των Στενών Τόρες άλλαξαν ριζικά μετά την άφιξη των Βρετανών αποίκων. Ζωές 
χάθηκαν και εδάφη καταλήφθηκαν καθώς οι αποικιστές επιχειρούσαν να επιβάλουν νέα κοινωνικά, οικονομικά και θρησκευτικά 
συστήματα. Εισήχθησαν νέα ζώα και φυτά και νέες ασθένειες. 

Οι πρώτοι κυβερνήτες είχαν λάβει οδηγίες να μη βλάψουν τους Αβορίγινες, αλλά οι Βρετανοί άποικοι καταπάτησαν τα εδάφη τους και 
πολλοί Αβορίγινες σκοτώθηκαν. Οι άποικοι συνήθως δεν τιμωρούνταν για τη διάπραξη εγκλημάτων αυτού του είδους. 

Μερικοί Αβορίγινες και Ευρωπαίοι άποικοι μπόρεσαν να ζήσουν ειρηνικά μαζί. Μερικοί άποικοι απασχόλησαν Αβορίγινες στις φάρμες 
προβάτων και βοοειδών. Ο Κυβερνήτης Macquarie πρόσφερε σε Αβορίγινες τη δική τους γη για καλλιέργεια και ίδρυσε σχολείο για παιδιά 
των Αβορίγινων. Όμως, πολύ λίγοι Αβορίγινες θέλησαν να ζήσουν με τον τρόπο των αποίκων επειδή δεν ήθελαν να χάσουν τις 
πολιτιστικές παραδόσεις τους. 

Πολλοί Αβορίγινες σκοτώθηκαν στις μάχες για τη γη. Ενώ ο ακριβής αριθμός είναι άγνωστος, εκτιμάται ότι εκατοντάδες χιλιάδες 
Αβορίγινες πέθαναν. Ακόμη περισσότεροι Αβορίγινες πέθανε από τις ασθένειες που έφεραν οι Ευρωπαίοι στη χώρα. Η απώλεια της ζωής 
των Αβορίγινων ήταν καταστροφική. 

Ιστορικά ορόσημα 

Εξερεύνηση της ενδοχώρας 
Στη Νέα Νότια Ουαλία, οι πρώτοι άποικοι αντιμετώπισαν ακραίες δυσκολίες. Οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες είχαν μάθει 
να διαχειρίζονται αυτό το ξηρό περιβάλλον και να ζουν εκεί, παρόλο που και οι ίδιοι υπέφεραν σε περιόδους ξηρασίας. 

Η οροσειρά Blue Mountains (περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ) δυσκόλεψε πολύ τους πρώτους εξερευνητές της ενδοχώρας του 
Σίδνεϊ. Το 1813, τρεις άντρες, ο Gregory Blaxland, ο William Charles Wentworth και ο William Lawson, τελικά κατάφεραν να διασχίσουν 
αυτή την οροσειρά. Σήμερα, ο δρόμος και η σιδηροδρομική γραμμή που διασχίζουν την οροσειρά Blue Mountains συνεχίζουν να 
ακολουθούν τη διαδρομή αυτών των τριών ανδρών. 

Στην άλλη πλευρά αυτών των βουνών οι εξερευνητές ανακάλυψαν ύπαιθρο που ήταν καλή για την εκτροφή προβάτων και βοοειδών. 
Στην ενδοχώρα συνάντησαν ξηρή και έρημη γη. 

Οι Ευρωπαίοι εξερευνητές δυσκολεύτηκαν να βρουν νερό και να μεταφέρουν αρκετά τρόφιμα ώστε να μπορέσουν να επιζήσουν. 
Ο γερμανικής καταγωγής Ludwig Leichhardt εξαφανίστηκε προσπαθώντας να διασχίσει την ήπειρο από τα ανατολικά προς τα δυτικά 
το 1848. 

Το 1860 ο Robert O'Hara Burke και ο William John Wills ξεκίνησαν από τη Μελβούρνη για να διασχίσουν την Αυστραλία από τον νότο προς 
τον βορρά. Ηγήθηκαν μιας μεγάλης αποστολής, αλλά η πορεία τους ήταν πολύ δύσκολη. Οι Burke και Wills δεν ήταν έμπειροι άνθρωποι 
της άγριας φύσης. Ζήτησαν και πήραν τη βοήθεια των ειδικών από τη φυλή Yandruwandha των Αβορίγινων, αλλά και οι δύο εξερευνητές 
πέθαναν κατά την επιστροφή τους. Αν και δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους, η ιστορία τους τιμάται στην τέχνη και 
λογοτεχνία. Είναι ένα τραγικό παράδειγμα της τραχύτητας της γης μας. 
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Άποικοι και πρωτοπόροι 
Ακόμη και όταν οι άποικοι είχαν καλό έδαφος, η ζωή δεν έπαυε 
να είναι δύσκολη. Μετά από περιόδους πλημμύρας ή ξηρασίας, 
οι άποικοι τύχαινε να χάσουν τα μέσα επιβίωσής τους και οι 
αγρότες χρειαζόταν να ξεκινήσουν και πάλι από την αρχή. 
Όμως, οι άνθρωποι ξανάρχιζαν και συνέχιζαν τις προσπάθειές 
τους. Ο όρος «Αυστραλός μαχητής» (Aussie battler) 
αντιπροσωπεύει το μαχητικό πνεύμα και την ανθεκτικότητα 
ενός Αυστραλού. Οι πρωτοπόροι τιμώνται για το θάρρος που 
επέδειξαν στη διάρκεια αυτών των δύσκολων εποχών. Οι 
γυναίκες συχνά έπρεπε να κρατήσουν την επιχείρηση ή τη 
φάρμα όταν οι άνδρες έφευγαν μακριά ή πέθαιναν. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των σκληρών πρώτων χρόνων 
γεννήθηκε το πνεύμα συντροφικότητας (mateship) της 
Αυστραλίας. Ήταν ισχυρό μεταξύ των αντρών που ταξίδευαν 
στην ενδοχώρα για το κούρεμα προβάτων και τη μεταφορά 
ζώων. Επίσης, οι άποικοι βοηθούσαν επίσης ο ένας τον άλλον 
στους δύσκολους καιρούς. Αυτή η παράδοση εξακολουθεί να 
είναι ένα σημαντικό κομμάτι της αυστραλιανής ζωής. 

Η περίοδος της χρυσοθηρίας 
Η ανακάλυψη χρυσού στη ΝΝΟ στις αρχές του 1851 έχει 
περιγραφεί ως η ‘ανακάλυψη που άλλαξε το έθνος’. Λίγο 
αργότερα βρέθηκε χρυσός και στην πρόσφατα 
ανεξαρτητοποιημένη αποικία της Βικτώριας. 

Μέχρι το τέλος του 1852, περίπου 90.000 άνθρωποι είχαν 
ταξιδέψει ως τη Βικτώρια από όλα τα μέρη της Αυστραλίας και 
από όλο τον κόσμο για αναζήτηση χρυσού. 

Η εξέγερση Eureka τιμάται ως μια μεγάλη στιγμή της 
δημοκρατίας στην ιστορία της Αυστραλίας. Τα κυβερνητικά 
στρατεύματα ήταν πολύ σκληρά με τους χρυσοθήρες κατά την 
είσπραξη των τελών των αδειών για την εξόρυξη χρυσού. Στις 
11 Νοεμβρίου του 1854 περίπου 10.000 άνθρωποι 
συγκεντρώθηκαν στον λόφο Bakery στο Ballarat προκειμένου 
να υιοθετήσουν μια χάρτα βασικών δημοκρατικών 
δικαιωμάτων, στα οποία περιλαμβανόταν η κατάργηση των 
ακριβών αδειών για την εξόρυξη χρυσού, και να έχουν τη 
δυνατότητα να ψηφίζουν εκπροσώπους τους για το 
Κοινοβούλιο της Βικτώριας. 
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Μετά από αυτό, στις ανασκαφές της Eureka χτίστηκε το ανάχωμα 
Eureka (Eureka Stockade). Εδώ ήταν που οι ανασκαφείς ορκίστηκαν 
σε μια σημαία των επαναστατών (με τον Νότιο Σταυρό) να σταθούν 
ο ένας δίπλα στον άλλο και να πολεμήσουν για να υπερασπιστούν 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου 
του 1854, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έστειλαν στρατιώτες να 
επιτεθούν στο ανάχωμα. Μετά από μια σύντομη μάχη, οι 
χρυσοθήρες εξουδετερώθηκαν και περίπου 30 σκοτώθηκαν. 

Οι ηγέτες των επαναστατών δικάστηκαν με την κατηγορία της 
εσχάτης προδοσίας, αλλά δεν βρέθηκε κανένα σώμα ενόρκων να 
τους καταδικάσει. Μια Βασιλική Επιτροπή έκρινε ότι η κυβέρνηση 
έσφαλε και ικανοποιήθηκαν πολλά από τα αιτήματα των εργατών 
των ορυχείων, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας τους για 
πολιτική εκπροσώπηση. Σε ένα χρόνο, ο Peter Lalor, ο ηγέτης των 
επαναστατών, έγινε βουλευτής στη Βουλή της Βικτώριας. Η σημαία Eureka 

Με την πάροδο των χρόνων, η εξέγερση Eureka έγινε σύμβολο διαμαρτυρίας και πίστης για μια «τίμια προσπάθεια». 

Η περίοδος της χρυσοθηρίας άλλαξε την Αυστραλία από πολλές απόψεις. Κατά την περίοδο της χρυσοθηρίας, ο πληθυσμός των μη 
αυτοχθόνων της Αυστραλίας αυξήθηκε από περίπου 430.000 το 1851 σε 1,7 εκατομμύρια το 1871. Οι πρώτοι σιδηρόδρομοι και 
τηλέγραφοι έγιναν στα 1850 για να διασυνδέσουν τον αυξανόμενο πληθυσμό. 

Μεγάλα αποθέματα χρυσού βρέθηκαν σε όλες τις αποικίες εκτός από τη Νότια Αυστραλία. Η οικονομία άκμαζε και ο χρυσός 
προσπέρασε το μαλλί ως πολυτιμότερο εξαγώγιμο προϊόν της Αυστραλίας. Γύρω στο 1890 η Αυστραλία είχε ένα από τα υψηλότερα 
βιοτικά επίπεδα στον κόσμο. 

Οι καταληψίες και οι αγρότες 
Τα πρώτα χρόνια των αποικιών, άνθρωποι γνωστοί ως «καταληψίες» (squatter) κατέλαβαν απέραντες εκτάσεις γης για γεωργική 
εκμετάλλευση. Παρόλο που δεν είχαν πληρώσει για τη γη αυτή, οι καταληψίες τη θεωρούσαν δική τους. Όταν τελείωσαν οι πρώτες 
περίοδοι χρυσοθηρίας, η κυβέρνηση αγωνίστηκε για να πάρει πίσω αυτή τη γη από τους καταληψίες. 

Τη δεκαετία του 1860 η κυβέρνηση θέλησε να πουλήσει τη γη των καταληψιών σε εργαζόμενους άντρες και στις οικογένειές τους για 
γεωργική εκμετάλλευση. Αλλά οι καταληψίες προσπάθησαν να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη γη για τον εαυτό τους. 

Μέχρι να κατασκευαστούν οι σιδηρόδρομοι, οι νέοι αγρότες που είχαν φάρμες μακριά από τις αγορές αντιμετώπισαν ένα δύσκολο 
περιβάλλον. Η ευκαιρία για υψηλές αποδοχές στις πόλεις έκανε τη ζωή στην επαρχία και την εργασία με μικρή ανταμοιβή μη ελκυστική. 

Η αυστραλιανή παράδοση στην εφεύρεση μηχανημάτων για να καταστεί ευκολότερη η καλλιέργεια άρχισε στη Νότια Αυστραλία. Για 
παράδειγμα, το άροτρο που υπερπηδούσε τους κομμένους κορμούς (τη δεκαετία του 1870) έδωσε τη δυνατότητα εύκολου καθαρισμού 
του σκληρού εδάφους για καλλιέργεια σιτηρών. 

Μετανάστευση στα 1800 
Στις αρχές του 1800, οι κύριες ομάδες στις αποικίες ήταν άτομα αγγλικής, σκοτσέζικης, ουαλικής και ιρλανδικής καταγωγής. Πολλά από τα 
χόμπι των Αυστραλών και πολλές από τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τις θρησκευτικές πρακτικές τους έμοιαζαν με της Μεγάλης 
Βρετανίας. Υπήρξαν επίσης μικρές ομάδες μεταναστών από την Ευρώπη και την Ασία. Στους Ευρωπαίους που έφτασαν τη δεκαετία του 
1800 περιλαμβάνονταν Ιταλοί, Έλληνες, Πολωνοί, Μαλτέζοι και Ρώσοι καθώς και Γάλλοι άποικοι που εργάζονταν στον τομέα της 
οινοπαραγωγής. Αυτοί ήταν κυρίως νέοι άνδρες που ζητούσαν να βρουν δουλειά και να κάνουν την τύχη τους ή ναυτικοί που είχαν 
εγκαταλείψει τα πλοία τους. 

Μετά το 1842 άρχισαν να έρχονται Κινέζοι μετανάστες στην Αυστραλία και ο αριθμός τους αυξήθηκε μετά από ανακάλυψη χρυσού. Στα 
χρυσωρυχεία υπήρχαν φυλετικές εντάσεις, οι οποίες μερικές φορές κατέληγαν σε επεισόδια σε βάρος των Κινέζων, όπως αυτά που έγιναν 
στο Bendigo το 1854. Αυτές οι φυλετικές εντάσεις επέφεραν τους πρώτους περιορισμούς στη μετανάστευση στη Βικτώρια το 1855 και 
στη Νέα Νότια Ουαλία το 1861. 
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Μετά τις περιόδους χρυσοθηρίας τη δεκαετία του 1850, πολλοί 
Κινέζοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Μεταξύ εκείνων που 
παρέμειναν υπήρχαν οι καλλιεργητές κηπευτικών που παρείχαν τα 
τόσο αναγκαία φρέσκα φρούτα και λαχανικά στις περιοχές όπου το 
νερό ήταν λιγοστό. 

Στα 1860, άνθρωποι από το Ιράν, την Αίγυπτο και την Τουρκία 
ήρθαν να λειτουργήσουν τα καραβάνια με καμήλες μέσω της 
ενδοχώρας της Αυστραλίας. Αυτοί μαζί με τους Ινδούς 
καμηλιέρηδες αναφέρονταν αόριστα ως «Αφγανοί», κυρίως λόγω 
της παρόμοιας ενδυμασίας τους και των κοινών ισλαμικών 
θρησκευτικών πεποιθήσεών τους. Αυτοί οι καμηλιέρηδες 
θεωρήθηκαν ως οι ‘πρωτοπόροι της ενδοχώρας’. 

Υπήρχαν επίσης Ινδοί και Νησιώτες του Ειρηνικού οι οποίοι 
εργάστηκαν στους κλάδους παραγωγής ζάχαρης και μπανανών 
στην Κουίνσλαντ, συχνά με χαμηλές αμοιβές και κάτω από 
δυσμενείς συνθήκες. 

Από τα 1880, εργάτες από το Λίβανο έφθασαν στην Αυστραλία. 
Πολλοί εργαζόντουσαν στις βιομηχανίες υφασμάτων και 
ενδυμάτων και οι λιβανέζικες οικογένειες κατέληξαν να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους τις περισσότερες επιχειρήσεις εμπορίας υφασμάτων στην επαρχιακή Αυστραλία. 

Αποκλειστικές περιοχές Αβορίγινων 
Μετά από τις αρχικές μάχες μεταξύ Αβορίγινων και αποίκων για τη γη, οι Αβορίγινες αναγκάστηκαν να ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας. 
Μερικοί εργαζόντουσαν σε φάρμες εκτροφής προβάτων και βοοειδών στην ενδοχώρα με πολύ χαμηλές αμοιβές και σε πολλές 
περιπτώσεις έμεναν απλήρωτοι. Οι αποικιακές κυβερνήσεις ίδρυσαν ειδικές περιοχές όπου θα μπορούσαν να ζήσουν οι Αβορίγινες, αλλά 
αυτές οι περιοχές δεν τους επέτρεπαν να ζήσουν την παραδοσιακή τους ζωή. Για παράδειγμα, δεν ήταν ελεύθεροι να πηγαίνουν για 
κυνήγι και να συγκεντρώνονται όπως ήθελαν. 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1800, στέρησαν τους Αβορίγινες και τους Νησιώτες των Στενών Τόρες από τα δικαιώματά τους. Έλεγχαν 
πού μπορούσαν να ζήσουν οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες και ποιους μπορούσαν να παντρευτούν. Πήραν πολλά παιδιά 
Αβορίγινων και Νησιωτών των Στενών Τόρες από τους γονείς τους και τα έστειλαν σε «λευκές» οικογένειες ή σε κρατικά ορφανοτροφεία. 
Οι πολιτικές αυτού του είδους εξακολούθησαν να ισχύουν ως τα μέσα του 20ού αιώνα. Το ζήτημα αυτών των «κλεμμένων γενεών» 
παραμένει αιτία βαθιάς θλίψης για πολλούς Αβορίγινες και Νησιώτες των Στενών Τόρες και για άλλους Αυστραλούς και αποτέλεσε το 
αντικείμενο της εθνικής συγγνώμης στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο το 2008. 

Δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες (Suffrage) 
’Σουαφραζέτες’ ήταν ο όρος που χρησιμοποιήθηκε ανά τον κόσμο για τις γυναίκες που αγωνίζονταν για το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές. 
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1880 και 1890, κάθε αποικία είχε τουλάχιστον έναν σύνδεσμο γυναικών για το δικαίωμα ψήφου. Οι 
σουφραζέτες συνέλλεξαν χιλιάδες υπογραφές σε αιτήσεις για να τις παρουσιάσουν στις αποικιακές τους βουλές. 

Το 1895 οι γυναίκες στη Νότια Αυστραλία κατέκτησαν το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα για εκλογή στο 
Κοινοβούλιο. Το 1899 οι γυναίκες στη Δυτική Αυστραλία κατέκτησαν το δικαίωμα ψήφου. 

Το 1902 η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που έδωσε στις γυναίκες τόσο το δικαίωμα ψήφου όσο και το δικαίωμα εκλογής στο 
Κοινοβούλιο. Οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου ως το 1962. 

Το 1923 η Edith Cowan έγινε η πρώτη βουλεύτρια όταν εκλέχτηκε στο Κοινοβούλιο της Δυτικής Αυστραλίας. Το 1943 η Enid Lyons ήταν η 
πρώτη γυναίκα που εκλέχτηκε στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο. 

‘Αφγανοί’ καμηλιέρηδες στην ενδοχώρα της Αυστραλίας 
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Catherine Spence (1825-1910) 
Η Catherine Spence ήταν συγγραφέας, ιεροκήρυκας, 
φεμινίστρια και σουφραζέτα. Μετανάστευσε στην Αυστραλία 
από τη Σκοτία και έγραψε σχολικά βιβλία και βραβευμένα 
μυθιστορήματα για τη ζωή στην Αυστραλία. 

Βοήθησε να ιδρυθεί ένας οργανισμός για παροχή βοήθειας 
στα άστεγα παιδιά και στήριξε τη δημιουργία νέων 
νηπιαγωγείων και κρατικών γυμνασίων για τα κορίτσια. 

Ήταν η πρώτη γυναίκα που έθεσε υποψηφιότητα για τη 
βουλή. Αν και έλαβε πολλές ψήφους, δεν κέρδισε την 
έδρα. Το 1891 έγινε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σουφραζετών 
της Νότιας Αυστραλίας (Women's Sufrage League of 
South Australia). 

Η Catherine Spence είναι σύμβολο για το τι μπορεί να πετύχει 
μια γυναίκα, ακόμη κι όταν υπάρχουν περίοδοι περιορισμών. 

Ομοσπονδία 
Παρόλο που οι αποικίες εξελίχθηκαν χωριστά, μέχρι τα τέλη του 
19ου αιώνα είχε αναπτυχθεί μια κοινή αίσθηση για εθνική ενότητα. 

Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, έγιναν δύο προσπάθειες για την 
ένωση των αποικιών. Το 1889 ο Sir Henry Parkes ζήτησε να 
σχηματιστεί ένα ισχυρό νέο έθνος. Η Διάσκεψη Ομοσπονδίας 
Αυστραλασίας έγινε το 1890 για να συζητηθεί η ιδέα μιας 
αυστραλιανής ομοσπονδίας. 

Το 1893 η κίνηση για την ομοσπονδία ανέπτυξε ταχύτητα ύστερα 
από μερικές καθυστερήσεις. Οι ψηφοφόροι επέλεξαν τα μέλη του 
επόμενου συνταγματικού συνεδρίου. Οι ψηφοφόροι ψήφισαν σε 
δύο κύκλους δημοψηφισμάτων για την αποδοχή ενός νέου 
Αυστραλιανού Συντάγματος. 

Η Βρετανική Κυβέρνηση συμφώνησε ότι η Αυστραλία μπορούσε να 
αυτοδιοικείται. Την 1η Ιανουαρίου του 1901 ο Edmund Barton, που 
είχε ηγηθεί του κινήματος για ομοσπονδία στη Νότια Νέα Ουαλία, 
έγινε ο πρώτος Πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Η Κυβέρνησή του 
ορκίστηκε ενώπιον ενός τεράστιου πλήθους στο πάρκο Centennial 
του Σίδνεϊ. 

Η Αυστραλία ήταν πλέον ένα κράτους στους κόλπους της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Δεν απέκτησε πλήρεις δικαιοδοσίες 
όσον αφορά την άμυνα και τις εξωτερικές υποθέσεις ως το 1931. Ως 
το 1948 που ψηφίστηκε ο νόμος για την αυστραλιανή υπηκοότητα, 
οι Αυστραλοί εξακολουθούσαν να είναι Βρετανοί και όχι Αυστραλοί 
υπήκοοι. Παρόλο που είχε αναπτυχθεί εθνικό αίσθημα, η αίσθηση 
της βρετανικής ταυτότητας ήταν ακόμα ισχυρή. 

Ημέρα Ομοσπονδίας στη Βρισβάνη, 1901 
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Edith Cowan (1861-1932) 
Η Edith Cowan ήταν η πρώτη γυναίκα που εκλέχτηκε 
εκπρόσωπος του λαού στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο 
και απεικονίζεται στο χαρτονόμισμα των πενήντα 
δολαρίων της Αυστραλίας. 

Η Edith ήταν διακεκριμένο μέλος του κινήματος των 
σουφραζετών και κορυφαία υπερασπίστρια της 
δημόσιας εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των 
παιδιών. Η Edith εντάχθηκε στο δικαστικό σώμα το 
1915 και έγινε ειρηνοδίκης το 1920. Το 1921 εκλέχτηκε 
εκπρόσωπος στη Νομοθετική Συνέλευση της Δυτικής 
Αυστραλίας ως μέλος του Εθνικιστικού Κόμματος 
(Nationalist Party). 

Η γέννηση των πολιτικών κομμάτων 
Τη δεκαετία του 1880 οι εργαζόμενοι στην Αυστραλία είχαν ιδρύσει ισχυρά συνδικάτα. Σε καιρούς οικονομικής ύφεσης και ξηρασίας, αυτά 
τα συνδικάτα κατέβηκαν σε απεργίες για να προστατεύσουν τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας τους. 

Το 1891 αυτοί οι εργαζόμενοι δημιούργησαν ένα πολιτικό κόμμα, το Εργατικό Κόμμα. Ο κύριος στόχος του ήταν να βελτιωθούν οι αμοιβές 
και οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης ζούσαν πιο άνετα από τους εργαζομένους αλλά 
καταλάβαιναν την κατάσταση των εργαζομένων. Ιδρύθηκαν επίσημες επιτροπές για να καθιερώσουν τις αμοιβές και να αποτρέψουν τις 
απεργίες. Το 1907 το Κοινοπολιτειακό Δικαστήριο Συμβιβασμού και Διαιτησίας καθόρισε τον βασικό μισθό σε ένα επίπεδο βάσει του 
οποίου ένας εργαζόμενος άντρας, η γυναίκα του και τα τρία παιδιά τους θα μπορούσαν να ζήσουν με άνεση. 

Το 1910 σχηματίστηκε η πρώτη εκδοχή ενός Φιλελεύθερου Κόμματος. Με την πάροδο των χρόνων αυτό το κόμμα είχε πολλά ονόματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται οι ονομασίες Εθνικιστικό Κόμμα (Nationalist Party) και Κόμμα της Ενωμένης Αυστραλίας (United Australia 
Party. Το 1944 το Φιλελεύθερο Κόμμα όπως το γνωρίζουμε σήμερα ιδρύθηκε από τον Sir Robert Menzies, ο οποίος συνέχισε και έφτασε να 
γίνει ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας με τη μεγαλύτερη θητεία. 

Μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδρύθηκε το Επαρχιακό Κόμμα για να προωθήσει τα δίκαια των αγροτών. Τώρα πλέον είναι 
γνωστό ως Εθνικό Κόμμα (National Party) και συνήθως συνασπίζεται με το Φιλελεύθερο Κόμμα. 

Ο Νόμος του 1901 περί περιορισμών στη μετανάστευση 
Μια πολιτική της «Λευκής Αυστραλίας» έγινε νόμος όταν τον Δεκέμβριο του 1901 ψηφίστηκε ο Νόμος περί περιορισμών στη 
μετανάστευση. Με τον συγκεκριμένο νόμο απαγορεύτηκε στους μετανάστες να εργάζονται στην Αυστραλία και περιορίστηκε η 
μετανάστευση «μη λευκών» ατόμων. 

Τα άτομα μη ευρωπαϊκής καταγωγής έπρεπε να υποβάλλονται σε μια εξέταση με υπαγόρευση 50 λέξεων σε κάποια ευρωπαϊκή γλώσσα. 
Τα μέλη του Κινεζικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο δικηγόρος William Ah Ket και κορυφαίοι Κινέζοι επιχειρηματίες έκαναν δημόσιες 
διαμαρτυρίες, αλλά δεν κατάφεραν να αλλάξει ο συγκεκριμένος νόμος. 

Οι μετανάστες από την Ευρώπη κυριαρχούσαν στην Αυστραλία που μόλις πρόσφατα είχε γίνει ομοσπονδία. Ωστόσο, η πολιτιστική 
συμβολή των Κινέζων, των Ινδών, των Νησιωτών του Ειρηνικού και λαών από τη Μέση Ανατολή αποτελούσε ήδη τμήμα της κοινωνικής 
ταυτότητας της Αυστραλίας. 
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 Dorothea Mackellar (1885-1968) 
Η Dorothea Mackellar είναι ποιήτρια που έγινε 
πασίγνωστη για το ποίημά της «My Country (Η χώρα 
μου)» το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε το 1908 και έμεινε 
στην ιστορία για τον στίχο «I love a sunburnt country 
(Αγαπώ μια ηλιοκαμένη χώρα)». Η ποίησή της 
θεωρείται πεμπτουσία της λογοτεχνίας της φύσης και 
πηγή της έμπνευσης της ποιήτριας ήταν η εμπειρία 
της κατά τη διαμονή της στις φάρμες των αδελφών 
της κοντά στο Gunnedah στη βορειοδυτική Νέα 
Νότια Ουαλία. 

Το 1968 αναγορεύτηκε μέλος του Τάγματος της Τιμής 
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τη συμβολή της 
στην αυστραλιανή λογοτεχνία. 

Ά  παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918) 
Εκτός από μικρής κλίμακας μάχες μεταξύ αποίκων και Αβορίγινων, η Αυστραλία ήταν εντυπωσιακά μια ειρηνική χώρα. Δεν είχε γίνει 
κανένας εμφύλιος πόλεμος ή επανάσταση. 

Γενιές Αυστραλών παρέμειναν πολύ πιστές στη 
Βρετανική Αυτοκρατορία. 

Ως ευρωπαϊκό προπύργιο κοντά στην Ασία, η Αυστραλία πάντα ένιωθε ευάλωτη, ιδίως αφότου η Ιαπωνία έγινε μεγάλη δύναμη. 
Βασιζόμασταν στη Βρετανική Αυτοκρατορία και στη ναυτική της δύναμη για την υπεράσπιση της Αυστραλίας. Η Αυστραλία πολέμησε και 
στους δύο παγκόσμιους πολέμους για να κρατήσει τη Βρετανική Αυτοκρατορία ισχυρή και για να προστατεύσει την Αυστραλία. 

Αυστραλοί στρατιώτες ξεκίνησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1915 με μια επίθεση στη σύμμαχο της Γερμανίας, Τουρκία. Στους 
Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς δόθηκε το δικό τους μέρος στη Χερσόνησο της Καλλίπολης για να επιτεθούν. 

Αποβιβάστηκαν σε λάθος μέρος και έπρεπε να αναρριχηθούν στους απότομους βράχους υπό τα πυρά των τουρκικών στρατευμάτων. 
Κατά κάποιο τρόπο, ανέβηκαν τους βράχους και μπήκαν στα χαρακώματα, αν και πολλοί νέοι άνδρες πέθαναν. Οι Αυστραλοί πίσω στην 
πατρίδα ένοιωσαν τεράστια υπερηφάνεια για τη γενναιότητα των Anzacs. 

Μετά την Καλλίπολη, οι αυστραλιανές δυνάμεις έδωσαν μάχες στο Δυτικό Μέτωπο στη Γαλλία. Εδώ ήταν που πήραν το όνομα ‘diggers’ 
(σκαπανείς), επειδή τον περισσότερο καιρό τον πέρασαν σκάβοντας και επισκευάζοντας χαρακώματα. Υπό την ηγεσία του διοικητή τους, 
αντιστράτηγου John Monash, οι Αυστραλοί πεζικάριοι κέρδισαν μεγάλες νίκες στις τελευταίες μάχες εναντίον της Γερμανίας και κέρδισαν 
την διαρκή ευγνωμοσύνη των Γάλλων, τους οποίους βοηθούσαν. 

Οι Αυστραλοί στρατευμένοι, άντρες και γυναίκες, υπηρέτησαν επίσης στη Μέση Ανατολή συμμετέχοντας στην άμυνα της Διώρυγας του 
Σουέζ και στην κατάκτηση της χερσονήσου του Σινά και της Παλαιστίνης από τις συμμαχικές δυνάμεις. 
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Ο Simpson και ο γάιδαρός του 
– John Simpson Kirkpatrick 
(1892-1915) 
Ο στρατιώτης John Simpson υπηρέτησε στην Καλλίπολη στο 
ιατρικό σώμα ασθενοφόρων ως τραυματιοφορέας. Ήταν 
δύσκολο να μεταφέρει τα φορεία διασχίζοντας τους λόφους 
και τις κοιλάδες. Παρά τις διαταγές των ανωτέρων του, 
χρησιμοποίησε έναν γάιδαρο, με το όνομα Dufy, για να τον 
βοηθήσει να μεταφέρει τους πληγωμένους στρατιώτες πίσω 
σε ασφαλές μέρος. 

Μέρα και νύχτα, κάθε ώρα και στιγμή, ο Simpson και ο 
γάιδαρός του διακινδύνευαν τη ζωή τους για να μετακινούνται 
μεταξύ του πεδίου μάχης και του στρατοπέδου στην παραλία. 

Ο στρατιώτης John Simpson είχε φτάσει στην Καλλίπολη στις 
25 Απριλίου 1915. Σκοτώθηκε μόλις τέσσερις εβδομάδες 
αργότερα από εχθρικά πολυβόλα. Οι φαντάροι στο παραλιακό 
στρατόπεδο παρακολουθούσαν άφωνοι με θλίψη τον Dufy, 
που ακόμη μετέφερε έναν τραυματισμένο στρατιώτη, να 
βαδίζει κατάκοπος προς την παραλία χωρίς το νεαρό αφεντικό 
του δίπλα του. Ο John Simpson Kirkpatrick είναι ένας 
αυστραλιανός θρύλος. 
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Ο θρύλος των Anzac 
Η παράδοση των Anzac σφυρηλατήθηκε στη Χερσόνησο της 
Καλλίπολης στην Τουρκία. 

Η απόβαση στην Καλλίπολη στις 25 Απριλίου του 1915 
σηματοδότησε την έναρξη μιας εκστρατείας που διήρκεσε 
οκτώ μήνες και οδήγησε στον θάνατο περίπου 26.000 
Αυστραλών, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 8.000 
που σκοτώθηκαν ή πέθαναν λόγω κάποιας ασθένειας. Η 
γενναιότητα και το πνεύμα όσων υπηρέτησαν στη Χερσόνησο 
της Καλλίπολης διαμόρφωσαν έναν θρύλο και ο όρος Anzac 
εντάχθηκε στο λεξιλόγιο της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. 

Στις 25 Απριλίου του 1916 η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η 
Αγγλία και τα στρατεύματα στην Αίγυπτο γιόρτασαν την πρώτη 
επέτειο αυτής της απόβασης. Από τότε και μετά η 25η Απριλίου 
έγινε γνωστή ως Ημέρα Anzac. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1920, τελετές για την Ημέρα Anzac 
διοργανώνονταν σε όλη την Αυστραλία και οι πολιτείες είχαν 
ορίσει την Ημέρα Anzac ως επίσημη αργία. 

Χτίστηκαν σημαντικά μνημεία πεσόντων στις πρωτεύουσες και 

μνημεία σε πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη χώρα προς τιμή 
των νέων ανδρών και γυναικών που σκοτώθηκαν στη 
συγκεκριμένη σύρραξη και σε μεταγενέστερες. 

Η Ημέρα Anzac είναι μια ημέρα κατά την οποία τιμούμε όλους 
εκείνους που υπηρέτησαν στη διάρκεια πολέμων, συρράξεων 
και ειρηνευτικών επιχειρήσεων καθώς και τη συντροφικότητά 
τους, την αντοχή τους στις κακουχίες και τις θυσίες που έκαναν 
για το μέλλον μας. Είναι επίσης μια μέρα αναστοχασμού για τις 
πολλές διαφορετικές έννοιες του πολέμου. 

Σήμερα, η Ημέρα Anzac γιορτάζεται στην Αυστραλία και σε όλο 
τον κόσμο. Αυστραλοί απόμαχοι, γυναίκες και άντρες, άτομα 
που υπηρετούν σε ειρηνευτικές δυνάμεις και βετεράνοι άλλων 
χωρών, όλοι παρελαύνουν υπερήφανα στις παρελάσεις για την 
Ημέρα Anzac. 
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Η Μεγάλη Κρίση (1929-1932) 
Η Μεγάλη Κρίση (Great Depression) ήταν μια περίοδος ακραίας 
δοκιμασίας για τον λαό της Αυστραλίας. Άρχισε ταυτόχρονα με την 
κατάρρευση του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο 
του 1929. Στους υπόλοιπους παράγοντες που συνέβαλαν στην κρίση 
της Αυστραλίας περιλαμβάνονταν οι πτώσεις των τιμών των 
προϊόντων της Αυστραλίας και η αναστάτωση που προκλήθηκε στη 
βιομηχανία καθώς οι εργοδότες μείωναν τις θέσεις εργασίας και τους 
μισθούς. Μέχρι τα μέσα του 1932, σχεδόν 32 τοις εκατό των 
Αυστραλών ήταν άνεργοι. 

Ο αντίκτυπος της Κρίσης στην αυστραλιανή κοινωνία ήταν 
καταστροφικός. Χωρίς εργασία και σταθερό εισόδημα, πολλοί 
άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Αναγκάστηκαν να ζήσουν σε 
προσωρινά καταφύγια χωρίς θέρμανση ή υγιεινή. Μερικοί πατέρες 
εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους ή άρχισαν να πίνουν. Πολλά παιδιά 
της εργατικής τάξης παρατούσαν το σχολείο στην ηλικία των 13 ή 14 
ετών. Πολλές γυναίκες εργάστηκαν σε στοιχειώδεις εργασίες καθώς 
επίσης φρόντιζαν τα παιδιά και τα σπίτια τους μόνες τους. 

Το διάστημα πριν την Κρίση, η κυβέρνηση δεν είχε κεντρικό 
πρόγραμμα ανεργίας. Εκτός από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και 
μερικές ιδιωτικές οργανώσεις, οι φτωχοί άνθρωποι έπρεπε να 
βασιστούν σε προγράμματα δημόσιων έργων και έργα 
απασχόλησης. Η οικονομία άρχισε να βελτιώνεται το 1932 αλλά, σε 
πολλές περιπτώσεις, η ζημιά την οποία είχαν πάθει οι οικογένειες δεν 
μπορούσε να αποκατασταθεί. 

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Οικονομικής Κρίσης, αναδείχτηκε ο 
ζωτικής σημασίας ρόλος των αυστραλιανών φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων και εθελοντών.Κουζίνα σούπας κατά τη διάρκεια της 
Μεγάλης Οικονομικής Κρίσης 

Sir Charles Kingsford Smith 
1897-1935) 
Ο Sir Charles Kingsford Smith ήταν ένας από τους πρώτους 
Αυστραλούς αεροπόρους. Στον Α' παγκόσμιο πόλεμο 
πολέμησε στην Καλλίπολη και ήταν στέλεχος της Βασιλικής 
Αεροπορίας της Βρετανίας. 

Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ότι διέσχισε για πρώτη 
φορά τον Ειρηνικό ωκεανό πετώντας από την Καλιφόρνια ως 
το Κουίνσλαντ το 1928. Όταν έφτασε στην Αυστραλία το 
αεροπλάνο του, που λεγόταν «Σταυρός του Νότου» 
(Southern Cross), 25.000 άνθρωποι τον υποδέχτηκαν με 
ενθουσιασμό ζητωκραυγάζοντας τον ήρωά τους «Σμίθι» 
(Smithy). Το 1932 τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη για τις 
υπηρεσίες του στην αεροπορία. 

Το 1935 συνέβη ένα τραγικό ατύχημα όταν το αεροπλάνο του 
έπεσε κατά την επιστροφή του από την Αγγλία στην 
Αυστραλία και δεν βρέθηκε ποτέ. 

Ο Sir Charles Kingsford Smith έχει αποκληθεί ο 
σπουδαιότερος αεροπόρος στον κόσμο και τιμάται γιατί, εν 
μέσω της Κρίσης, έδωσε στον κόσμο όραμα, δηλαδή έναν 
αληθινό Αυστραλό ήρωα που μπορούσαν να θαυμάζουν. 

Συσσίτιο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Οικονομικής Κρίσης 
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Β' παγκόσμιος πόλεμος (1939-1945) 
Στον Β' παγκόσμιο πόλεμο, οι Αυστραλοί πολέμησαν στο πλευρό 
των Συμμάχων εναντίον της Γερμανίας στην Ευρώπη, στη 
Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική. Πολέμησαν επίσης εναντίον της 
Ιαπωνίας στη Νοτιοανατολική Ασία και στον Ειρηνικό. 

Στις ερήμους της Βόρειας Αφρικής, τα Αυστραλιανά στρατεύματα 
άντεξαν και αντιστάθηκαν σε μια μακρά πολιορκία από τους 
Γερμανούς και τους Ιταλούς στην πόλη Τομπρούκ, το τελευταίο 
σημείο άμυνας κόντρα στην προέλαση των Γερμανών στην 
Αίγυπτο. Για οκτώ αργούς μήνες, αυτοί οι άντρες (κυρίως 
Αυστραλοί) αντιστάθηκαν και άντεξαν σε άγριες επιθέσεις και 
δυσμενείς συνθήκες, ζώντας μέσα σε σπηλιές και χαράδρες. Η 
αποφασιστικότητα, η γενναιότητα και το χιούμορ τους, σε 
συνδυασμό με την επιθετική τακτική των διοικητών τους, 
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης κατά τη διάρκεια μερικών από τις 
πιο σκοτεινές ημέρες του πολέμου. Με τον τρόπο αυτό, έμειναν 
στην ιστορία ως οι «αρουραίοι του Τομπρούκ». 

Το 1941 η Ιαπωνία ξεκίνησε τον πόλεμο στον Ειρηνικό. Αυστραλοί 
στρατιώτες, άντρες και γυναίκες, πήγαν να υπερασπιστούν την 
Παπουασία-Νέα Γουινέα. Αυτό το καθήκον ανατέθηκε σε 
τακτικούς στρατιώτες και σε νεοσύλλεκτους κληρωτούς 
στρατιώτες που δεν ήταν καλά εκπαιδευμένοι. Πολέμησαν τον 
εχθρό στη ζούγκλα, κατά μήκος ενός απότομου, λασπώδους 
μονοπατιού γνωστού ως Kokoda Track. Τα αυστραλιανά 
στρατεύματα ανέκοψαν την ιαπωνική επίθεση. Όπως και ο Όρμος 
Anzac στην Καλλίπολη, το Kokoda Track έγινε τόπος 
προσκυνήματος για μερικούς Αυστραλούς. 

Το 1942 οι Ιάπωνες κατέλαβαν τη βρετανική βάση στη Σιγκαπούρη. Περίπου 15.000 Αυστραλοί στρατιώτες ήταν μεταξύ εκείνων που 
αιχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν για εργασία στη σιδηροδρομική γραμμή Ταϊλάνδης-Βιρμανίας. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, 
πολλοί Αυστραλοί στρατιώτες υπέστησαν απάνθρωπη μεταχείριση από τους Ιάπωνες. Αν και οι Αυστραλοί αιχμάλωτοι πολέμου 
κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να φροντίσουν ο ένας τον άλλον, στο σημείο αυτό πέθαναν περισσότεροι από 2.700 Αυστραλοί 
αιχμάλωτοι πολέμου. 

Sir Edward ‘Weary’ Dunlop 
(1907-1993) 
Ο Sir Edward ‘Weary’ Dunlop ήταν ένας γενναίος και στοργικός 
χειρούργος και Αυστραλός ήρωας του πολέμου. Στη διάρκεια 
του Β΄ παγκοσμίου πολέμου αιχμαλωτίστηκε από τους Ιάπωνες 
και οδηγήθηκε στη Βιρμανία για να δουλέψει στη 
σιδηροδρομική γραμμή Ταϊλάνδης-Βιρμανίας. Η δουλειά αυτή 
ήταν πολύ σκληρή. 

Ως διοικητής, ο Weary υπερασπίστηκε τους άντρες του και ως 
χειροουργός τους πέρασε πολλές ώρες προσπαθώντας να τους 
γιατρέψει. Βασανίστηκε στο στρατόπεδο αλλά προκλητικά 
συνέχισε τη θητεία του. 

Το 1969 τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη για τη συμβολή του 
στην ιατρική. Όταν πέθανε, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι 
σχημάτισαν ουρές στους δρόμους της Μελβούρνης για τη 
δημόσια κηδεία του ήρωα τον οποίο αποκαλούσαν «χειρουργό 
του σιδηροδρόμου». 

Τραυματισμένος στρατιώτης στο μονοπάτι Kokoda Track, ο οποίος 
δέχεται τη βοήθεια τραυματιοφορέα από την Παπούα 
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Άλλες συρράξεις 
Λίγο μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, από το 1950 έως το 1953, οι ένοπλες δυνάμεις της Αυστραλίας εντάχθηκαν σε μια πολυεθνική δύναμη 
των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της Νότιας Κορέας από τις κομμουνιστικές δυνάμεις του βορρά. 

Λίγο αργότερα, η Αυστραλία πολέμησε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στηρίζοντας την κυβέρνηση του Νότιου 
Βιετνάμ εναντίον των βιετναμικών κομμουνιστικών δυνάμεων που επιδίωκαν να επανενώσουν τη χώρα. Ο πόλεμος του Βιετνάμ 
παραμένει η μεγαλύτερη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων της Αυστραλίας μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Διήρκησε από το 1962 έως το 
1973 και ήταν επίσης, εκείνη την εποχή, ο πιο μακροχρόνιος πόλεμος στον οποίο συμμετάσχει η Αυστραλία. Ήταν μια αμφιλεγόμενη 
εμπλοκή, με πολλούς Αυστραλούς να βγαίνουν στους δρόμους για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στην αιτία και, συγκεκριμένα, στη 
στρατολόγηση νέων Αυστραλών ανδρών για τον πόλεμο. 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Αυστραλίας συμμετείχαν επίσης σε συρράξεις στο Ανατολικό Τιμόρ, στο Ιράκ, στο Σουδάν και στο Αφγανιστάν 
και συμμετέχουν σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών σε πολλά μέρη του κόσμου, στα οποία περιλαμβάνονται η Αφρική, η 
Μέση Ανατολή και ην περιοχή των ασιατικών και των λοιπών χωρών του Ειρηνικού ωκεανού. 

Ημέρα Μνήμης των Πεσόντων 
Εκτός από στην Ημέρα Anzac, οι Αυστραλοί τιμούν όσους που υπηρέτησαν και πέθαναν σε πολέμους γιορτάζοντας τη Remembrance 
Day. Στις 11 π.μ. της 11ης Νοεμβρίου (του 11ου μήνα) κάθε χρόνο, οι Αυστραλοί διακόπτουν κάθε δραστηριότητά τους για να τιμήσουν τη 
θυσία των ανδρών και των γυναικών που πέθαναν ή υπέφεραν σε πολέμους και συρράξεις, καθώς και όλους όσους που έχουν υπηρετήσει 
στις ένοπλες δυνάμεις. Φοράμε μια κόκκινη παπαρούνα εκείνη την ημέρα. 

Μετανάστευση στις αρχές 
της δεκαετίας του 1900 
Στην περίοδο μεταξύ του Α' και του Β' παγκοσμίου πολέμου, οι 
περιοριστικοί όροι εισόδου στην Αυστραλία παρέμεναν σε ισχύ. 
Όμως, υπήρξε μια αύξηση της μετανάστευσης ανθρώπων, ειδικά 
αντρών, από τη νότια Ευρώπη. Έφεραν μαζί τους πολλές 
δεξιότητες, παιδεία και τις δικιές τους πολιτιστικές αξίες. Βοήθησαν 
να αναπτυχθούν οι αγροτικές βιομηχανίες της Αυστραλίας και 
κατασκεύασαν δρόμους και σιδηροδρόμους. Ειδικευμένοι Ιταλοί 
χτίστες πέτρινων κτισμάτων συνέβαλλαν σημαντικά στην 
ανοικοδόμηση των δημόσιων κτηρίων και των κατοικιών μας. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, Εβραίοι πρόσφυγες άρχισαν να 
φθάνουν από την Ευρώπη. Προσπαθούσαν να γλιτώσουν από την 
απειλή της ναζιστικής Γερμανίας. Ήρθαν από την Γερμανία, την 
Αυστρία, την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία και την Πολωνία. 
Πολλοί ήταν υψηλής μόρφωσης και συνέβαλαν τα μέγιστα στην 
οικονομία και πολιτιστική ζωή της Αυστραλίας. 

Περίπου 18.000 Ιταλοί στρατιώτες που πιάστηκαν αιχμάλωτοι κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο κρατούνταν στα στρατόπεδα αιχμαλώτων 
πολέμου στην Αυστραλία. Έμειναν μόνο για ένα μικρό διάστημα στα στρατόπεδα, αλλά είχαν δίκαιη μεταχείριση και πολλοί έμαθαν κάτι 
για τη γη και τους ανθρώπους. Μετά τον πόλεμο, πολλοί επέστρεψαν στην Αυστραλία ως μετανάστες. 

Μεταπολεμικοί πρόσφυγες 
Μετά τον πόλεμο, η Αυστραλία ενθάρρυνε τη μετανάστευση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αυξήσει τον πληθυσμό της. 
Εκατομμύρια ανθρώπων είχαν φύγει από τη ναζιστική Γερμανία ή δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους που ήταν πλέον υπό 
την κατοχή της Σοβιετικής Ρωσίας. Περίπου 170.000 από αυτά τα εκτοπισμένα άτομα έγιναν δεκτά στην Αυστραλία για να αρχίσουν 
μια νέα ζωή. 

Υπήρξε επίσης μια μεγάλη έλλειψη εργατικών χεριών στην Αυστραλία. Η κυβέρνηση εκείνη την εποχή θεώρησε ότι η αύξηση του 
πληθυσμού είχε ουσιώδη σημασία για το μέλλον της χώρας. Υγιείς ενήλικοι μετανάστες ηλικίας κάτω των 45 χρονών θα μπορούσαν να 
ταξιδέψουν στην Αυστραλία με 10 λίρες Αγγλίας και τα παιδιά τους θα μπορούσαν να ταξιδέψουν δωρεάν. Ωστόσο, οι μετανάστες 
εξακολουθούσαν να είναι περιορισμένοι και είχαν βρετανική υπηκοότητα ή ήταν υπήκοοι άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Ευρωπαίος μετανάστης φτάνει στην Αυστραλία 
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Το Υδροηλεκτρικό Έργο στο Snowy Mountains 
Το 1949 η κυβέρνηση ξεκίνησε τις εργασίες για ένα τολμηρό 
σχέδιο γιατί ήθελε να κατασκευάσει φράγματα για τα νερά του 
ποταμού Snowy προτού κυλήσουν ως τη θάλασσα στην 
ανατολική Βικτώρια. Αυτά τα νερά εκτράπηκαν για να κυλήσουν 
προς την ενδοχώρα για άρδευση και να χρησιμοποιηθούν για 
ηλεκτροπαραγωγή. Ήταν ένα τεράστιο έργο που διήρκεσε 25 
χρόνια για να ολοκληρωθεί. 

Είναι το μεγαλύτερο έργο μηχανικής στην Αυστραλία. Είναι 
επίσης ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα στον 
κόσμο και αναγνωρίζεται ως ένα από τα σύγχρονα θαύματα 
των πολιτικών μηχανικών σε όλη την υφήλιο. 

Το έργο Snowy Mountains Scheme βρίσκεται στο Εθνικό 
Πάρκο Kosciuszko στη Νέα Νότια Ουαλία. Αποτελείται από 16 
μεγάλα φράγματα, επτά σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ένα 
αντλιοστάσιο και σήραγγες, σωληνώσεις και υδραγωγεία σε 
μήκος 225 χιλιομέτρων. Τα περισσότερα σημεία είναι υπόγεια. 

Το έργο τροφοδοτεί με την αναγκαία ποσότητα νερού τις φάρμες 
της ενδοχώρας της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Βικτώριας. Οι 
σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής παράγουν επίσης έως και το 10% 
της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της Νέας Νότιας Ουαλίας. 

Οι εργασίες για το έργο άρχισαν το 1949 και τελείωσαν το 1974. 
Πάνω από 100.000 άνθρωποι από περισσότερες από 30 χώρες 
εργάστηκαν στο έργο. Εβδομήντα τοις εκατό αυτών των 
εργαζομένων ήταν μετανάστες. Μετά την ολοκλήρωση του 
έργου, οι περισσότεροι από τους Ευρωπαίους εργαζόμενους 
παρέμειναν στην Αυστραλία, συνεχίζοντας να συμβάλλουν 
σημαντικά στην πολυπολιτισμική κοινωνία της. 

Το έργο Snowy Mountains Scheme είναι ένα σημαντικό 
σύμβολο της αυστραλιανής ταυτότητας ως ανεξάρτητη, 
πολυπολιτισμική και πολυμήχανη χώρα. 
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         Η μεταχείριση των Αβορίγινων και των Νησιωτών των Στενών Τόρες 
Τις δεκαετίες του 1940 και 1950 η πολιτική της Αυστραλιανής Κυβέρνησης για τους Αβορίγινες και τους Νησιώτες των Στενών Τόρες ήταν 
αυτή της αφομοίωσης. Αυτό σήμαινε ότι οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες ήταν υποχρεωμένοι να ζουν όπως ζούσαν και οι 
μη αυτόχθονες. Αυτό δεν λειτούργησε επειδή δεν ήθελαν να χάσουν τους παραδοσιακούς τους πολιτισμούς. 

Στη δεκαετία του 1960 η πολιτική άλλαξε και έγινε πολιτική ενσωμάτωσης. Οι περισσότεροι άντρες στην Αυστραλία απέκτησαν το 
δικαίωμα ψήφου τη δεκαετία του 1850, αλλά τα κοινοπολιτειακά δικαιώματα ψήφου δεν επεκτάθηκαν σε όλους τους Αβορίγινες ως το 
1962. Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης, δόθηκαν αστικές ελευθερίες στους Αβορίγινες αλλά εξακολουθούσε να αναμένεται η προσαρμογή 
τους στον πολιτισμό των μη αυτοχθόνων Αυστραλών. 

Το 1967 πάνω από το 90% των Αυστραλών ψήφισε «Ναι» σε ένα ιστορικό δημοψήφισμα που επέτρεψε την καταγραφή των Αβορίγινων και 
των Νησιωτών των Στενών Τόρες στην απογραφή πληθυσμού και κατοικιών που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια στην Αυστραλία. 
Αυτό έδειξε ότι, εκείνη την εποχή, η τεράστια πλειοψηφία των Αυστραλών πίστευε ότι οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες 
έπρεπε να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι άλλοι. 

Αυτή η διεύρυνση των αξιών της κοινωνίας και η έντονη διαμαρτυρία των Αβορίγινων οδήγησαν στην εισαγωγή της αυτοδιάθεσης ως 
βασικής κατευθυντήριας αρχής για τη χάραξη πολιτικής όσον αφορά τους Αβορίγινες και τους Νησιώτες των Στενών Τόρες. Η κυβέρνηση 
αναγνώρισε πόσο σημαντικό ήταν να έχουν δικαίωμα λόγου οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες σε ό,τι αφορά την πολιτική, 
την οικονομική, την κοινωνική και την πολιτιστική τους ανάπτυξη. 

Οι διαμαρτυρίες για την απόκτηση γαιοκτητικών δικαιωμάτων κέρδισαν την προσοχή του κόσμου κατά τη δεκαετία του 1960 με την 
Απεργία Gurindji (Gurindji Strike) στη Βόρεια Επικράτεια. Οι Αβορίγινες κτηνοτρόφοι, υπό την ηγεσία του Vincent Lingiari, αποχώρησαν 
από την εργασία τους στον σταθμό εκτροφής βοοειδών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας. Οι ενέργειές 
τους άνοιξαν το δρόμο για τον Eddie Mabo και άλλους προκειμένου να παλέψουν για την απόκτηση γαιοκτητικών δικαιωμάτων. 

Σύμφωνα με το Νόμο του 1976 περί των γαιοκτητικών δικαιωμάτων των Αβορίγινων (στη Βόρεια Επικράτεια), χορηγήθηκαν στους 
Αβορίγινες εκτάσεις γης στην ενδοχώρα της Αυστραλίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου 
για την υπόθεση Mabo του Ανώτατου Δικαστηρίου και με τον Νόμο του 1993 περί των τίτλων των γηγενών αναγνωρίστηκε ότι οι Αβορίγινες 
και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες μπορούσαν να διεκδικήσουν γη με βάση τους δικούς τους παραδοσιακούς νόμους και τα έθιμά τους. 

Ένα αυξανόμενο ποσοστό της Αυστραλίας καλύπτεται από προσδιορισμούς τίτλων των γηγενών. Στις περιοχές αυτές, συνεχίζονται 
πτυχές της παραδοσιακής κοινωνίας. 

Τον Μάιο 1997 παρουσιάστηκε στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο η έκθεση με τίτλο «Η επαναφορά τους στην πατρίδα τους» (Bringing them 
home). Η έκθεση ήταν το αποτέλεσμα μιας έρευνας για την απομάκρυνση μεγάλου αριθμού παιδιών Αβορίγινων και Νησιωτών των 
Στενών Τόρες από τις οικογένειές τους. Αυτά τα παιδιά έγιναν γνωστά ως οι ‘Κλεμμένες Γενιές’. Ως αποτέλεσμα της έκθεσης, χιλιάδες 
Αυστραλοί έδειξαν συμπαράσταση για τους συμπατριώτες τους Αυτόχθονες Αυστραλούς κάνοντας μαζί πορεία την πρώτη εθνική 
‘Ημέρα Λύπης’ (Sorry Day) το 1998. 

Η Εθνική Συγγνώμη για τις 
Κλεμμένες Γενιές (2008) 
Στις 13 Φεβρουαρίου του 2008 ο Αυστραλός Πρωθυπουργός ζήτησε 
την εθνική μας συγγνώμη για τις Κλεμμένες Γενιές στο Αυστραλιανό 
Κοινοβούλιο, μιλώντας εκ μέρους όλων των Αυστραλών. Ο 
Πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο μεταχείρισης των 
Αβορίγινων και των Νησιωτών των Στενών Τόρες στο παρελθόν και 
ειδικά για τον τρόπο απομάκρυνσης παιδιών των Αβορίγινων και των 
Νησιωτών των Στενών Τόρες από τους γονείς τους. 

Η ομιλία μεταδόθηκε από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. Χιλιάδες Αυστραλοί συγκεντρώθηκαν σε δημόσιους 
χώρος και στους χώρους εργασίας τους για να ακούσουν την ομιλία 
για το ‘Συγνώμη’. Στην ομιλία απαριθμήθηκαν όλες οι προγενέστερες 
αδικίες και διατυπώθηκε επισήμως η συγγνώμη μας. Αυτό ήταν ένα 
σημαντικό βήμα για να επουλωθούν οι πληγέςτων Αβορίγινων και 
των Νησιωτών των Στενών Τόρες και να διασφαλιστεί ότι αυτές οι 
αδικίες δεν θα συμβούν ποτέ ξανά. Η ομιλία για τη «Συγγνώμη» ήταν 
ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για όλους τους Αυστραλούς. Γραφή στον ουρανό με τη λέξη ‘Sorry’ πάνω από το Σίδνεϊ 
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Σήμερα, η ανεκτίμητη συμβολή των Αβορίγινων και των Νησιωτών των Στενών Τόρες προς στην αυστραλιανή ταυτότητα αναγνωρίζεται 
και τιμάται ευρέως. Πολλοί Αβορίγινες και Νησιώτες των Στενών Τόρες κατέχουν κυρίαρχες θέσεις σε κάθε τομέα της αυστραλιανής 
κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων του δικαστικού συστήματος, της πολιτικής, των τεχνών και του αθλητισμού. 

Albert Namatjira (1902-1959) 
Ο Albert Namatjira ήταν ένας σπουδαίος Αυστραλός 
καλλιτέχνης που πρωτοστάτησε σε έναν εντελώς νέο τρόπο 
ζωγραφικής των αυστραλιανών τοπίων. Ως νέος από τη φυλή 
Arrernte, ο Albert παρουσίασε ένα φυσικό ταλέντο για τη 
ζωγραφική. Είχε πολύ περιορισμένη επίσημη εκπαίδευση, 
αλλά οι υδατογραφίες του με θέμα την αυστραλιανή ύπαιθρο 
ήταν πολύ δημοφιλείς και πουλήθηκαν πολύ γρήγορα. 

Αυτός και η σύζυγός του ήταν οι πρώτοι Αβορίγινες στην 
Αυστραλία που τους επέτρεψαν να γίνουν υπήκοοι. Αυτό 
σήμαινε ότι μπορούσαν να ψηφίσουν, να μπουν σε παμπ και 
να χτίσουν σπίτι όπου ήθελαν. Λόγω της αυστραλιανής 
υπηκοότητας του Albert δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι 
άλλοι αυτόχθονες Αυστραλοί δεν είχαν αυτά τα δικαιώματα. 

Η ζωή του έδειξε στους μη αυτόχθονες Αυστραλούς την 
αδικία των ρατσιστικών νόμων και συνέβαλε σε αλλαγές για 
τους Αβορίγινες και τους Νησιώτες των Στενών Τόρες. 

Eddie Mabo (1936-1992) 
Ο Eddie Koiki Mabo ήταν ακτιβιστής και εκπρόσωπος των 
αυτοχθόνων για τα θέματα των γαιοκτητικών δικαιωμάτων 
τους. Γεννήθηκε στη Νήσο Murray, στην παραδοσιακή γη 
της φυλής Meriam των Στενών Τόρες. 

Από νεαρή ηλικία, διδάχτηκε ακριβώς ποια δέντρα και ποιοι 
βράχοι σηματοδοτούν τα σύνορα της γης της οικογένειάς του. 

Μόνο μετά από πολλά χρόνια ο Eddie έμαθε ότι η πατρίδα 
του θεωρείτο κρατική γη βάσει του αυστραλιανού νόμου και 
δεν ανήκε στην οικογένειά του. Μετέτρεψε το θυμό του σε 
δράση και έφερε την υπόθεσή του στο δικαστήριο για 
λογαριασμό των κατοίκων της Νήσου Murray. 

Το 1992, μετά από πολλά χρόνια, η υπόθεση του Eddie 
κερδήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Με βάση τη δικαστική 
απόφαση για την υπόθεση Mabo καθορίστηκε ότι αν οι 
Αβορίγινες μπορούν να αποδείξουν ότι είχαν μια ιστορική 
και συνεχή παραδοσιακή σχέση με τη γη τους, θα 
μπορούσαν να διεκδικήσουν την ιδιοκτησία εκείνης της γης 
αν ήταν αδιεκδίκητη. Με την απόφαση αυτή επιστραφήκαν 
μεγάλες εδαφικές εκτάσεις στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους. 

Ο Eddie Mabo τιμάται για το θάρρος του και για την 
απόκτηση γαιοκτητικών δικαιωμάτων για λογαριασμό των 
Αβορίγινων και των Νησιωτών των Στενών Τόρες. 
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  Πολυπολιτισμική μετανάστευση 
Τις δεκαετίες του 1950 και 1960, ένα αυξανόμενο κίνημα στο οποίο συμμετείχαν πολλές ασιατικές, εκκλησιαστικές και άλλες ομάδες 
επιδίωξε να θέσει ένα τέρμα στην πολιτική της «Λευκής Αυστραλίας». 

Το 1958 η Αυστραλιανή Κυβέρνηση κατάργησε την εξέταση με υπαγόρευση κειμένου και το 1966 η Αυστραλία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα 
επιλεκτικής μετανάστευσης με την αποδοχή μη Ευρωπαίων και ειδικευμένων Ασιατών μεταναστών. Τελικά οι Αυστραλοί αναγνώρισαν 
παντού την αξία της συμπερίληψης όλων των εθνών στο πρόγραμμα μετανάστευσης της Αυστραλίας. 

Το 1973 η πολιτική της «Λευκής Αυστραλίας» τερματίστηκε και η Αυστραλία μπήκε στην πορεία του πολυπολιτισμού. Έκτοτε η κυβέρνηση 
κατάργησε όλα τα φυλετικά κριτήρια για τη μετανάστευση. Το 1975, μετά τον Πόλεμο του Βιετνάμ, η Αυστραλία δέχτηκε τεράστιο αριθμό 
Ασιατών προσφύγων και μεταναστών, κυρίως από το Βιετνάμ, τη Κίνα και την Ινδία. 

Από το 1945 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν έρθει να ζήσουν στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων πολλών προσφύγων από χώρες 
που έχουν πληγεί από τους πολέμους. Σήμερα, οι μετανάστες της Αυστραλίας προέρχονται από όλο τον κόσμο. 

Η Αυστραλία έχει μια ενεργή πολιτική ένταξης, όπου κάθε άτομο κάθε φυλής, εθνοτικής καταγωγής ή πολιτισμού μπορεί να αισθάνεται 
μέρος της κοινωνίας μας. Αυτή η πολιτική διατρέχει όλες τις πτυχές της κοινωνίας της Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
της κυβέρνησης. Αντικατοπτρίζεται στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα από την πρώιμη παιδική ηλικία ως το πανεπιστήμιο και ασκείται σε 
όλους τους εργασιακούς χώρους. 

Το δικαίωμα κάθε ατόμου για μεταχείριση με ισότητα και χωρίς διακρίσεις υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
Αυστραλίας και κυβερνητικές υπηρεσίες κατά των διακρίσεων σε κάθε πολιτεία και επικράτεια. Οι φυλετικές διακρίσεις καταδικάζονται 
δημοσίως και συνιστούν αδίκημα βάσει της νομοθεσίας. 

Η Αυστραλία έχει γίνει μια πολυπολιτισμική κοινωνία αρμονίας και αποδοχής. Είναι μια χώρα όπου μετανάστες, αυτόχθονες Αυστραλοί και 
άλλοι που έχουν γεννηθεί στην Αυστραλία μπορούν να αισθάνονται ελεύθεροι να επιδιώκουν ειρηνικά την εκπλήρωση των στόχων τους. 

Dr Victor Chang (1936-1991) 
Ο Dr Victor Chang ήταν ένας απ’ τους καλύτερους 
καρδιοχειρουργούς της Αυστραλίας. Ο Victor Peter Chang Yam 
Him γεννήθηκε στην Κίνα το 1936 και ήρθε στην Αυστραλία όταν 
ήταν 15 χρονών. 

Εργάστηκε στο Νοσοκομείο St Vincent στο Σίδνεϊ και το 1984 
ίδρυσε το πρώτο κέντρο που ειδικεύεται στις μεταμοσχεύσεις 
καρδιάς στην Αυστραλία. Το 1986 ο Victor τιμήθηκε με τον τίτλο 
του Companion of the Order of Australia. 

Ο Victor ανησυχούσε για την έλλειψη δωρητών έτσι άρχισε να 
σχεδιάζει μια τεχνητή καρδιά, η οποία ήταν σχεδόν τελειωμένη 
όταν σκοτώθηκε τραγικά το 1991. 

Ένα νέο ερευνητικό κέντρο έχει ιδρυθεί στη μνήμη του. Τιμάται 
για τις γνώσεις του, την αισιοδοξία του και την καινοτομία του. 
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 Εν κατακλείδι 
Αυτές οι σελίδες σάς έδωσαν απλά μια φευγαλέα ματιά στην αυστραλιανή ιστορία μας. Σας καλωσορίζουμε στην αυστραλιανή 
υπηκοότητα και σας προσκαλούμε να συμμετέχετε πλήρως στην ειρηνική δημοκρατική χώρα μας. 

Ως πολίτης, θα μοιράζεστε το σύνολο των ίδιων ευθυνών και προνομίων που ισχύουν και για τους υπόλοιπους Αυστραλούς πολίτες και θα 
πάρετε τη θέση σας ως πλήρες μέλος της αυστραλιανής κοινότητας. Θα μοιραστείτε την ευθύνη για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της 
Αυστραλίας και προσβλέπουμε στην ενεργή συμμετοχή σας στο εν λόγω εθνικό έργο. 
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Γλωσσάριο του τμήματος 
που δεν συμπεριλαμβάνεται 
στο τεστ 
πρεσβευτής 
άτομο που εκπροσωπεί ή προωθεί μια χώρα ή δραστηριότητα 

συμβούλιο 
μια ομάδα ανθρώπων που έχουν επιλεγεί να παίρνουν αποφάσεις, για παράδειγμα πως θα πρέπει να λειτουργεί μια εταιρία 

οικοτροφείο 
σχολείο όπου οι μαθητές ζουν στο σχολείο και δεν επιστρέφουν σπίτι για ολόκληρη τη σχολική περίοδο 

άγρια φύση 
η ύπαιθρος της Αυστραλίας που παραμένει στη φυσική της κατάσταση 

φάρμα βοοειδών 
μεγάλη φάρμα εκτροφής βοοειδών 

χάρτα 
επίσημη γραπτή αναφορά των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

κοινή βάση 
κοινός τομέας ενδιαφερόντων 

κληρωτός στρατιώτης 
στρατιώτης που δεν επέλεξε να υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά χρειάστηκε να υπηρετήσει εν καιρώ πολέμου 

κρατική γη 
γη που ανήκει στην κυβέρνηση 

διδακτική ύλη 
τα αντικείμενα και τα θέματα ενός προγράμματος σπουδών 

άπορος 
κάποιος που δεν έχει χρήματα ή τρόπο να κερδίσει χρήματα 

didgeridoo 
μουσικό όργανο των Αβορίγινων της Αυστραλίας, φτιαγμένο από ένα μακρύ κούφιο κλαδί 

δίκαιο παιχνίδι 
τήρηση των κανόνων και χωρίς αθέμιτο πλεονέκτημα, δίκαιη και έντιμη μεταχείριση των ανθρώπων 

πεσόντες άντρες και γυναίκες στρατιώτες 
στρατευμένοι άντρες και γυναίκες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο ή μάχη 

σφυρηλατώ 
ανοικοδομώ ή δημιουργώ 

Άκαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
η αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που επιτεύχθηκε σε μια χώρα μέσα σε ένα χρόνο 

καύσωνας 
πολύ καυτός καιρός που διαρκεί πάνω από δύο ημέρες στη σειρά 
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προδοσία κατά της πατρίδας 
σοβαρό ποινικό αδίκημα που περιλαμβάνει προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης 

σύμβολο 
πασίγνωστη και αντιπροσωπευτική εικόνα 

διάσημα έργα ζωγραφικής των Άυτόχθονων 
τέχνη που είναι μοναδική και αντιπροσωπευτική των Αβορίγινων και των Νησιωτών των Στενών Τόρες 

Άυτόχθονες 
οι Αβορίγινες και/ή οι Νησιώτες των Στενών Τόρες που κατοικούν στην Αυστραλία 

μάζα εδάφους 
μεγάλη έκταση γης 

ορόσημο 
σημαντικό γεγονός στην ιστορία 

τίτλος γης γηγενών 
τα παραδοσιακά δικαιώματα που οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες έχουν για τη γη και τα νερά, όπως έχουν καθοριστεί στο 
πλαίσιο του αυστραλιανού νομικού συστήματος 

προφορική ιστορία 
προφορικές μνήμες ανθρώπων για κάτι που συνέβη στο παρελθόν 

πρωτοπόρος 
ένας απ’ τους πρώτους αποίκους, επιτευκτής κατά το πρώτο διάστημα της αποικιοκρατίας 

πολιτική αντιπροσώπευση 
να σε εκπροσωπεί κάποιος πολιτικός στη βουλή 

ποινή 
η τιμωρία που αποφασίστηκε από έναν δικαστή, π.χ. ένα χρονικό διάστημα φυλάκισης, για κάποιον που κρίθηκε ένοχος για ένα έγκλημα 

καθορισμός μισθών 
η απόφαση για το πόσα χρήματα πρέπει να πληρώνονται οι εργαζόμενοι για την εργασία τους 

κοινωνική μεταρρύθμιση 
κάνοντας σταδιακές βελτιώσεις στην κοινωνία, παρά με επανάσταση 

δημόσια κηδεία 
κηδεία που πληρώνεται από την κυβέρνηση για να τιμήσει έναν πολίτη που έχει συμβάλει σημαντικά στο έθνος 

stockade 
αμυντική περίφραξη κατασκευασμένη με ξύλινα δοκάρια και πασσάλους 

κτηνοτρόφοι 
άντρες που απασχολούνται στη φύλαξη βοοειδών 

απεργία 
όταν οι εργαζόμενοι σταματούν να δουλεύουν, π.χ. προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αμοιβή τους ή για τις συνθήκες εργασίας 

sufrage 
το δικαίωμα ψήφου σε δημόσιες εκλογές 

ορκωμοσία 
να γίνεις αποδεκτός σε δημόσια θέση σε μια επίσημη τελετή 

κοινωνικό στρώμα 
κοινωνική τάξη ή καταγωγή, εργασία, θέση 
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Για περισσότερες 
πληροφορίες 
Αυστραλιανή υπηκοότητα 
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία απόκτησης της αυστραλιανής υπηκοότητας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο 
www.citizenship.gov.au. 

Αυστραλία 
Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για την Αυστραλία στη δημοτική σας βιβλιοθήκη. Οι παρακάτω ιστοσελίδες επίσης 
ενδέχεται να έχουν χρήσιμες πληροφορίες: 

• Πληροφορίες για την Αυστραλία www.australia.gov.au 

• Η Αυστραλία εν συντομία www.dfat.gov.au 

Προγράμματα και υπηρεσίες της Αυστραλιανής Κυβέρνησης 
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο www.australia.gov.au. 

Ομοσπονδιακός Βουλευτής ή Γερουσιαστής 
Ο ομοσπονδιακός Βουλευτής ή Γερουσιαστής της πολιτείας ή επικράτειάς σας έχει διάφορες πληροφορίες για προγράμματα και 
υπηρεσίες της Αυστραλιανής Κυβέρνησης. 

Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο των Βουλευτών και των Γερουσιαστών στον ιστότοπο www.aph.gov.au. 

Οργανισμοί της Αυστραλιανής Κυβέρνησης 
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τους οργανισμούς της Αυστραλιανής Κυβέρνησης που αναφέρονται σ’ αυτό το 
επιμορφωτικό βιβλίο, επισκεφτείτε τις εξής ιστοσελίδες: 

• Ένοπλες Δυνάμεις Αυστραλίας (Australian Defence Force) www.defence.gov.au 

• Εκλογική Επιτροπή Αυστραλίας (Australian Electoral Commission) www.aec.gov.au 

• Ομοσπονδιακή Αστυνομία Αυστραλίας (Australian Federal Police) www.afp.gov.au 

• Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αυστραλίας (Australian Human Rights Commission) www.humanrights.gov.au 

• Επιτροπή Αθλητισμού Αυστραλίας (Australian Sports Commission) www.sportaus.gov.au 

• Αυστραλιανή Εφορία (Australian Taxation Ofce) www.ato.gov.au 

• Μνημείο Αυστραλών Πεσόντων (Australian War Memorial) www.awm.gov.au 

• Αποθεματική Τράπεζα Αυστραλίας (Reserve Bank of Australia) www.rba.gov.au 

86 Αυστραλιανή υπηκοότητα: Ο κοινός δεσμός μας 

http://www.citizenship.gov.au
http://www.australia.gov.au
http://www.dfat.gov.au
http://www.australia.gov.au
http://www.aph.gov.au
http://www.defence.gov.au
http://www.aec.gov.au
http://www.afp.gov.au
http://www.humanrights.gov.au
http://www.sportaus.gov.au
http://www.ato.gov.au
http://www.awm.gov.au
http://www.rba.gov.au


        

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Μη κυβερνητικοί οργανισμοί 
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς που αναφέρονται σ’ αυτό το επιμορφωτικό βιβλίο, 
επισκεφτείτε τις εξής ιστοσελίδες: 

• Bradman Foundation Australia www.bradman.com.au 

• Hamlin Fistula www.hamlinfstula.org/ 

• Royal Flying Doctor Service of Australia www.fyingdoctor.org.au 

• School of the Air www.schoolair-p.schools.nsw.edu.au 

• Snowy Mountains Hydro-Electric Authority www.snowyhydro.com.au 

• The Fred Hollows Foundation www.hollows.org 

• UNESCO World Heritage Centre whc.unesco.org 

• Ηνωμένη Έθνη (United Nations) www.un.org 

• Victor Chang Cardiac Research Institute www.victorchang.edu.au 

• Volunteering Australia www.volunteeringaustralia.org 

Άλλα 
Διερευνήστε τις παρακάτω ιστοσελίδες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω θέματα: 

• Αυστραλιανό Σύνταγμα (Australian Constitution) www.aph.gov.au 

• Βραβεία για τον Αυστραλό της Χρονιάς (Australian of the Year Awards) www.australianoftheyear.org.au 

• Έκθεση με τίτλο «Η επαναφορά τους στην πατρίδα» ('Bringing them home' report) www.humanrights.gov.au 

• Κοινοπολιτειακά πάρκα και προστατευόμενες περιοχές (Commonwealth parks and reserves) www.environment.gov.au 

• Κυβερνοασφάλεια www.esafety.gov.au 

• Υποστήριξη σε περιπτώσεις οικιακής και ενδοοικογενειακής βίας www.respect.gov.au, www.1800respect.org.au, 
www.dss.gov.au/women/help-is-here-campaign 

• Διάσημοι Αυστραλοί: Το Αυστραλιανό Λεξικό Βιογραφίας (The Australian Dictionary of Biography) adb.anu.adu.au 

• Κατάσταση Νομοσχεδίων που είναι προς το παρόν υπό συζήτηση στο κοινοβούλιο (List of Bills currently before parliament) 
www.aph.gov.au 

• Κοινοβούλιο της Αυστραλίας (Parliament of Australia) www.aph.gov.au 

• Τμήμα Κοινοβουλευτικής Εκπαίδευσης (Parliamentary Education Ofce) www.peo.gov.au 

• Αργίες (Public Holidays) www.australia.gov.au 

• Ρατσισμός humanrights.gov.au 

• Συγγνώμη προς τους Αβορίγινες και τους Νησιώτες των Στενών Τόρες της Αυστραλίας (Apology to Australia's Aboriginal and Torres 
Strait Islander peoples) www.australia.gov.au 
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Ευχαριστίες 
Οι παρακάτω εικόνες ήταν ευγενική χορηγία του Υπουργείου Γεωργίας, Υδάτων 
και Περιβάλλοντος: 
σελ. 50 Η άγρια φύση στην Τασμανία 

Οι παρακάτω εικόνες ήταν ευγενική χορηγία του Υπουργείου Εσωτερικών: 
σελ. 5 Τελετή απονομής υπηκοότητας στο Albert Hall στην Καμπέρα 

σελ. 5 Πιστοποιητικό Αυστραλιανής Υπηκοότητας 

σελ. 11 Τελετή καπνού, Καμπέρα 

σελ. 34 Οικογένεια σε τελετή απονομής της αυστραλιανής υπηκοότητας στην Καμπέρα 

Οι παρακάτω εικόνες δόθηκαν με ευγενική χορηγία των Εθνικών Αρχείων 
Αυστραλίας: 
σελ. 51 Παιδιά σε φάρμα προβάτων στη Νέα Νότια Ουαλία – School of the Air, φωτογραφία του 1962 (αρ. αναφ.: A1200:L42511) 

σελ. 60 Dick Smith, Πρόεδρος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, 1991 (αρ. αναφ.: A6135:K23/5/91/1) 

σελ. 65 Ο χάρτης της Νέας Ολλανδίας του Abel Tasman, 1644 (αρ. αναφ.: A1200:L13381) 

σελ. 68 Ιστορικές φωτογραφίες της εποχής της χρυσοθηρίας στην Αυστραλία το 1851 (αρ. αναφ.: A1200:L84868) 

σελ. 70 «Αφγανοί» καμηλιέρηδες στην ενδοχώρα της Αυστραλίας (αρ. αναφ.: A6180:25/5/78/62) 

σελ. 77 Ο Sir Edward ‘Weary’ Dunlop στο γραφείο του, 1986 (αρ. αναφ.: A6180:1/9/86/12) 

σελ. 78 Αφίξεις μεταναστών στην Αυστραλία – Ιταλοί εργάτες κοπής ζαχαροκάλαμου στο πλοίο Flaminia στο Κερνς, 1955 
(αρ. αναφ.: A12111:1/1955/4/97) 

Οι παρακάτω εικόνες δόθηκαν με ευγενική χορηγία της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
Αυστραλίας: 
σελ. 53 Πορτρέτο της Judith Wright, δημοσιευμένο τη δεκαετία του 1940 (αρ. αναφ.: nla.pic-an29529596) 

σελ. 65 Ο Πρώτος Στόλος στο Sydney Cove, 27 Ιανουαρίου 1788, έργο του John Allcot 1888-1973 (αρ. αναφ.: nla.pic-an7891482) 

σελ. 66 Πορτρέτο της Caroline Chisholm, δημοσιευμένο από τον Thomas Fairland 1804-1852 (αρ. αναφ.: nla.pic-an9193363) 

σελ. 71 Πορτρέτο της Catherine Helen Spence, δημοσιευμένο τη δεκαετία του 1890 (αρ. αναφ.: nla.pic-an14617296) 

σελ. 74 John Simpson Kirkpatrick και ο γάιδαρός του, Καλλίπολη, 1915 (αρ. αναφ.: nla.pic-an24601465) 

σελ. 76 Πορτρέτο του Sir Charles Edward Kingsford Smith, δημοσιευμένο μεταξύ 1919 και 1927 (αρ. αναφ.: nla.pic-vn3302805) 

σελ. 81 Πορτρέτο του Albert Namatjira στο Hermannsburg Mission στη Βόρεια Επικράτεια, δημοσιευμένο το 1946 ή το 1947 από τον 
Arthur Groom (αρ. αναφ.: nla.pic-an23165034) 

Οι παρακάτω εικόνες ήταν ευγενική χορηγία του iStock: 
Εξώφυλλο Ανοιξιάτικα άνθη μιμόζας, © iStockphoto.com/ST-art (αρ. αναφ.: 1135566007) 

σελ. 6 Μητέρα καγκουρό με το μωρό της στον κόλπο Lucky Bay στη Δυτική Αυστραλία, © iStockphoto.com/NeoPhoto 
(αρ. αναφ.: 1142608453) 

σελ. 9 Λίμνη Hume στη Βικτώρια, © iStockphoto.com/tsvibrav (αρ. αναφ.: 675826394) 

σελ. 15 Μαύρο οπάλι Αυστραλίας, ©iStockphoto.com/Alicat (αρ. αναφ..: 173691056) 

σελ. 17 Η αυστραλιανή σημαία, © iStockphoto.com/davidf (αρ. αναφ.: 471630390) 

σελ. 19 Ομάδα μαθητριών δημοτικού διαφόρων εθνικοτήτων, © iStockphoto.com/FatCamera (αρ. αναφ.: 877714382) 

σελ. 23 Το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, Καμπέρα, © iStockphoto.com/felixR (αρ. αναφ.: 157193181) 

σελ. 33 Ομάδα ανθρώπων, © iStockphoto.com/davidf (αρ. αναφ.: 913541808) 
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σελ. 36 Σφυρί και ζυγός της δικαιοσύνης, © iStockphoto.com/studiocasper (αρ. αναφ.: 1004781908) 

σελ. 37 Πολυπολιτισμική ομάδα, © iStockphoto.com/SolStock (αρ. αναφ.: 1203934273) 

σελ. 39 Πυρκαγιά στο Green Wattle Creek της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία τον Δεκέμβριο του 2019, 
©iStockphoto.com/PetarBelobrajdic (αρ. αναφ.: 1198579743) 

σελ. 47 Didgeridoo βαμμένα με το χέρι, © iStockphoto.com/lore (αρ. αναφ.: 185011099) 

σελ. 48 Παραλία Bondi Beach, ©iStockphoto.com/Edd Westmacott (αρ. αναφ.: 91095176) 

σελ. 49 Όπερα του Σίδνεϊ στη Νέα Νότια Ουαλία, © iStockphoto.com/slowstep (αρ. αναφ.: 607986870) 

σελ. 50 Εθνικό Πάρκο Uluru-Kata Tjuta στη Βόρεια Επικράτεια, ©iStockphoto.com/bennymarty (αρ. αναφ.: 1184425004) 

σελ. 63 Uluru, Βόρεια Επικράτεια, © iStockphoto.com/simonbradfeld (αρ. αναφ.: 539027478) 

σελ. 64 Τέχνη Αβορίγινων σε βράχο – ψάρι σαρατόγκα, ©iStockphoto.com/Alpen Gluehen (αρ. αναφ.: 2761924) 

σελ. 75 Τοίχοι του Μνημείου Αυστραλών Πεσόντων (Walls of Australian War Memorial), Καμπέρα, © iStockphoto.com/Matt Palmer 
(αρ. αναφ.: 1125736631) 

Οι παρακάτω εικόνες ήταν ευγενική χορηγία του Shutterstock: 
σελ. 7 Αυτόχθονες χορευτές στο φεστιβάλ Homeground στο Σίδνεϊ © shutterstock.com/PomInOz (αρ. αναφ.: 345113882) 

σελ. 21 Ψηφοφόρος, © shutterstock.com/Nils Versemann (αρ. αναφ.: 446229916) 

σελ. 31 Ανώτατο Δικαστήριο Αυστραλίας, ©shutterstock.com/Greg Brave (αρ. αναφ.: 1051621895) 

Όλες οι άλλες εικόνες δόθηκαν με ευγενική χορηγία 
των παρακάτω οργανισμών/ατόμων: 
σελ. 24 Νόμος του 1900 για το Σύνταγμα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας: Πρωτότυπο Δημόσιου Αρχείου, εικόνα με ευγενική χορηγία 

της Συλλογής Δώρων, Συλλογή Έργων Τέχνης Κοινοβουλίου, Υπουργείο Κοινοβουλευτικών Υπηρεσιών, Καμπέρα ACT 

σελ. 40 Οι Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ, εικόνα με την ευγενική χορηγία του Αυστραλιανού Τμήματος Ανταρκτικής © Commonwealth 
of Australia, φωτογραφία του L. E. Large (αρ. αναφ.: 1892A2) 

σελ. 52 εικόνα του Sir Donald Bradman με την ευγενική χορηγία του Μουσείου Bradman του κρίκετ. Ο Sir Donald Bradman φοράει το 
καπέλο της αυστραλιανής εθνικής ομάδας κρίκετ και η φωτογραφία πάρθηκε κατά την αυστραλιανή περίοδο κρίκετ 1931-32 

σελ. 54 Εικόνα της Dr Fiona Wood AM με την ευγενική χορηγία του Εθνικού Συμβουλίου για την Ημέρα της Αυστραλίας 

σελ. 55 εικόνα του καθηγητή Fred Hollows με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Fred Hollows Foundation, φωτογραφία του Frank 
Violi 

σελ. 56 Εικόνα του Dr James Muecke AM με την ευγενική χορηγία του οργανισμού των Βραβείων Αυστραλού Πολίτη της Χρονιάς 

σελ. 56 Εικόνα της καθηγήτριας Michelle Simmons με την ευγενική χορηγία του Εθνικού Συμβουλίου για την Ημέρα της Αυστραλίας 

σελ. 61 εικόνα της Dr Catherine Hamlin AC με την ευγενική χορηγία του ιδρύματος Hamlin Fistula Relief and Aid Fund 

σελ. 71 ο Λόρδος Lamington απευθύνεται στα πλήθη την Ημέρα της Ομοσπονδίας, Μπρισμπέιν, 1901, εικόνα με την ευγενική χορηγία 
της Πολιτειακής Βιβλιοθήκης του Κουίνσλαντ, φωτογραφία του H. W. Mobsby (αρ. αναφ.: 47417) 

σελ. 72 Εικόνα της Edith Cowan με την ευγενική χορηγία του Εθνικού Μουσείου της Αυστραλίας 

σελ. 73 Εικόνα της Dorothea Mackellar με την ευγενική χορηγία της Πολιτειακής Βιβλιοθήκης της Νέας Νότιας Ουαλίας 

σελ. 76 Εικόνα συσσιτίου με την ευγενική χορηγία της Πολιτειακής Βιβλιοθήκης της Νέας Νότιας Ουαλίας (Mitchell Library). Μαθητές 
σχολείου μπαίνουν στη σειρά για συσσίτιο με δωρεάν σούπα και μια φέτα ψωμί, Δημοτικό Σχολείο Belmore North, ΝΝΟ, 2 
Αυγούστου 1934, φωτογραφία του Sam Hood (αρ. αναφ.: Η & Α 4368) 

σελ. 77 Τραυματισμένος στρατιώτης στο μονοπάτι Kokoda Track με την ευγενική χορηγία του Μνημείου Αυστραλών Πεσόντων, 
(αρ. αναφ.: 014028) 

σελ. 81 Η αναπαραγωγή της εικόνας του Eddie Mabo έγινε με την άδεια των Bernita και Gail Mabo. 

σελ. 82 Εικόνα του Dr Victor Chang με την ευγενική χορηγία του Καρδιολογικού Ινστιτούτου Victor Chang 
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